
Czasopismo wydawane przez

Polski Związek Producentów Kukurydzy

1(63) 2023

ISSN 1231-9635

Agrotechnika



www.procam.pl


W NUMERZE:KUKURYDZA
Nr 1  wiosna-lato  2023 r.

4

14

40

46

53

56

63

71

75

79

81

84

87

89

92

Nowe odmiany kukurydzy na 2023 r. ...............................

Doświadczenia porejestrowe z kukurydzą
w 2022 roku .............................................................................

Wapnowanie pod kukurydzę ...............................................

Biologiczna i chemiczna ochrony kukurydzy przed 
chorobami i szkodnikami w 2023 r. .......................................

Pozostałości herbicydów w glebie, a możliwość 
uprawy kukurydzy ..................................................................

Nawożenie zlokalizowane kukurydzy ..............................

Siewniki do kukurydzy ........................................................

Optymalne terminy stosowania herbicydów 
w kukurydzy ...........................................................................

Jak ograniczyć straty w kukurydzy powodowane
przez dzikie zwierzęta? ........................................................

Kukurydza coraz częściej atakowana przez ślimaki nagie ...

Zalety uprawy konserwującej kukurydzy .......................

Uprawa kukurydzy w aspekcie rolnictwa węglowego ...

Złociste placki z kukurydzy ................................................

Informacje PZPK ....................................................................

Deklarcja członkowska PZPK .......................................

WYDAWCA:
Polski Związek Producentów Kukurydzy

REDAKCJA:
ul. Mickiewicza 33/43
60–837 Poznań
tel./fax 61 662 74 20
e-mail: pzpk@kukurydza.info.pl

www.kukurydza.info.pl

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:
Redaktor naczelny –  
 – dr inż. Paweł Olejarski
Sekretarz redakcji –  
 – mgr inż. Teresa Nowacka

RADA PROGRAMOWA:
prof. dr hab. Tadeusz Michalski
prof. dr hab. Piotr Szulc
dr hab. inż. Paweł Bereś, prof. IOR – PIB
prof. UPP, dr hab. inż. Ireneusz Kowalik
dr hab. inż. Zbigniew Podkówka, prof. PBŚ
dr inż. Roman Warzecha

OKŁADKA:
1. str. – autor fot. P. Olejarski

SKŁAD:
A.R. Promocja, Józef Pluto
tel. 602 330 439
e-mail: jp_promocja@wp.pl

ISSN 1231-9635

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. 
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywa-
nia zmian i skrótów w tekstach. Redakcja 
nie zwraca materiałów nie zamówio-
nych i nie odpowiada za treść ogłoszeń. 
Drukowanie całości lub fragmentów  
i kopiowanie dozwolone wyłącznie za 
zgodą redakcji.

(fot. P. Olejarski)



4 KUKURYDZA 1(63) 23

Na początku tego roku Krajowy rejestr liczył 236 odmian kukurydzy (69 krajowych i 167 
zagranicznych). Wobec ponad 5,5 tysięcy odmian tego gatunku znajdujących się we Wspólno-
towym katalogu odmian roślin rolniczych (CCA), nasza lista nie jest zbyt długa.

Nowe odmiany kukurydzy na 2023 r.

Warto zaznaczyć, że każdego roku z Krajowego rejestru (KR) ubywają odmiany z powodu 
upłynięcia ich 10-letniego i nie przedłużonego wpisu, lub utraty znaczenia gospodarczego  

i wycofania z rejestru przez samych właścicieli odmian. Pożądany jest więc coroczny dopływ nowych, 
lepiej plonujących odmian, bardziej odpornych i dostosowanych do zmieniających się warunków 
klimatycznych.

Przebadane przed zarejestrowaniem

Każdego roku zgłaszane są do badań urzędowych nowe odmiany kukurydzy z zamiarem wpi-
sania ich do KR. Okres prowadzenia badań przed zarejestrowaniem odmiany standardowo 

trwa dwa lata. Zdarza się jednak wydłużenie tego okresu do trzech lat, jeżeli dwuletnie wyniki 
badań wartości gospodarczej (WGO) są niejednoznaczne lub nierozstrzygnięte są wyniki badań 
odrębności, wyrównania i trwałości (OWT). W doświadczeniach odmianowych z lat 2021-2022 wy-
starczającą plenność i wczesność uzasadniającą zarejestrowanie wykazały 33 nowe odmiany. Wśród 
nich było:19 odmian ziarnowych, 13 kiszonkowych i 1 przydatna do obu kierunków użytkowania.

Charakterystyki nowych odmian

Poniżej podano opisy nowych odmian, które uszeregowano alfabetycznie, według kierunków 
użytkowania i grup wczesności, w jakich były oceniane przed zarejestrowaniem. Litery SC 

i TC oznaczają odmiany mieszańcowe odpowiednio dwuliniowe (pojedyncze) i trójliniowe. Obok 
nazw odmian podano skrótowe nazwy firm hodowlano-nasiennych lub przedstawicieli hodowców. 
Charakteryzując odmiany, porównywano je z wzorcami odpowiednich grup wczesności, którymi 
były zestawy odmian zarejestrowanych w poprzednich latach oraz odmiany z CCA (które zostały 
włączone do doświadczeń PDO), oceniane w danej grupie.

Aktoro (Saatbau Linz)
Odmiana TC, wczesna, FAO 220. Przeznaczona 
do uprawy na ziarno. Plon ziarna duży. Rośliny 
wysokie o średniej odporności na wyleganie. 
Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji śred-
ni. Odporność na fuzariozę łodyg – średnia, na 
fuzariozę kolb – mała, na głownię łodyg – dość 
duża, na głownię kolb i na omacnicę prosowian-
kę – średnia.

Amarola (KWS)
Odmiana SC, bardzo wczesna, FAO 200. Prze-
znaczona do uprawy na ziarno. Plon ziarna duży 
do bardzo dużego. Rośliny średniej wysokości  
o średniej odporności na wyleganie. Wigor roślin 
w początkowej fazie wegetacji dość dobry. Od-
porność na fuzariozę łodyg i na fuzariozę kolb 
dość duża, na głownię łodyg i głownię kolb – 
dość duża; na omacnicę prosowiankę – średnia.

Apolonio (KWS)
Odmiana SC, wczesna, FAO 200. Przeznaczona 
do uprawy na kiszonkę. Plon ogólny suchej masy 
duży. Plon ogólny świeżej masy średni. Dobra 
strawność. Odporność na głownię łodyg – dość 
mała, na głownię kolb – dość duża.

Bandana (Lidea)
Odmiana TC, średniowczesna, FAO 240. Prze-
znaczona do uprawy na ziarno. Plon ziarna duży. 
Rośliny dość wysokie o średniej odporności na 
wyleganie. Wigor roślin w początkowej fazie 
średni. Odporność na fuzariozę łodyg – średnia, 
na fuzariozę kolb – mniejsza, na głownię łodyg 
i głownię kolb – dość duża, na omacnicę proso-
wiankę – średnia.

BRV2604D (Pioneer)
Odmiana SC, średniowczesna, FAO 250–260. 
Przeznaczona do uprawy na ziarno. Plon ziar-
na bardzo duży. Rośliny średniej wysokości o 
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średniej odporności na wyleganie. Wigor roślin  
w początkowej fazie wegetacji średni. Odporność 
na fuzariozę łodyg i kolb – dość duża, na głownię 
łodyg i głownię kolb oraz na omacnicę prosowian-
kę – średnia.

Combato (KWS)
Odmiana SC, wczesna, FAO 230. Przeznaczona 
do uprawy na kiszonkę. Plon ogólny suchej masy 
duży. Plon ogólny świeżej masy bardzo duży. 
Dość dobra strawność. Odporność na głownię 
łodyg – mniejsza, na głownię kolb – dość duża.

Tabela 1. Kukurydza na ziarno – odmiany wczesne. Plon i wilgotność ziarna.  
                 Lata zbioru 2022, 2021. 
 

Lp. Odmiana 

Plon ziarna  
przy 14% wilgotności 

Wilgotność ziarna  
w czasie zbioru 

% wzorca odchylenia od wzorca w % 
2022 2021 2022 2021 

 Wzorzec; dt z ha, % 113,1 129,4 26,0 26,5 
1 Almondo DE 106 108 0,6 1,3 
2 Amavit DE 102 109 -0,8 -0,4 
3 Ashley FR 98 109 -0,6 -0,6 
4 ES Midgard FR 100 103 1,3 0,9 
5 Farmalou DE 101 103 0,5 -1,1 
6 Garantio DE 100 107 -1,4 -1,8 
7 Keltico DE 98  -0,2  
8 Kristallo AT 99 103 -0,3 -1,2 
9 KWS Esperanto DE 94 99 -3,5 -3,7 

10 KWS Odorico DE 102 104 0,4 1,4 
11 KWS Salamandra DE 97 105 1,7 -0,2 
12 LID1015C FR 102 103 -0,1 -1,2 
13 P8754 US 101 107 2,1 1,3 
14 Pumori FR 95 97 -0,7 -1,0 
15 RGT Aloexx FR 100 102 0,2 0,7 
16 RGT Alyxx FR 103 95 -0,6 -0,2 
17 RGT Bernaxx FR 102 99 1,0 1,6 
18 SM Doktor PL 99 99 1,1 -1,0 
19 SM Sobieski PL 101 99 -1,0 -2,0 
20 AmarocCCA US 106 100 0,4 0,5 
21 SY CaloCCA FR 95 96 0,1 -0,9 
22 Aktoro AT 101 106 0,3 -0,4 
23 Amarola DE 104 107 -2,7 -3,1 
24 Kumitso DE 105 102 0,0 0,0 
25 KWS Aikido DE 102 103 -1,8 -1,8 
26 KWS Emporio DE 105 112 -1,6 -1,4 
27 KWS Marcopolo DE 104 104 -3,6 -3,6 
28 LID1145C FR 106 106 -1,1 -0,9 
29 P8255 US 104 103 2,1 1,7 
30 SM Ruten PL 100 101 -0,1 0,7 
31 Wesley FR 104 104 1,3 1,7 
Liczba doświadczeń 9 8 9 8 

 

Kol. 1.: wzorzec: 2022 – średnia odmian lp. 1-21; 2021 – średnia z wszystkich odmian badanych w doświadczeniach  
             PDO w grupie wczesnej. 
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ES Myfriend (Lidea)
Odmiana TC, średniowczesna, FAO 240. Prze-
znaczona do uprawy na ziarno. Plon ziarna duży. 
Rośliny dość wysokie o średniej odporności na 
wyleganie. Wigor roślin w początkowej fazie 

Tabela 2. Kukurydza na ziarno – odmiany średniowczesne. Plon i wilgotność ziarna.  
                 Lata zbioru 2022, 2021. 
 

Lp. Odmiana 

Plon ziarna przy 14% 
wilgotności 

Wilgotność ziarna 
w czasie zbioru 

% wzorca odchylenia od wzorca w % 
2022 2021 2022 2021 

 Wzorzec; dt z ha, % 116,2 127,0 25,9 25,9 
1 Dolmino DE 101 103 -1,7 -1,2 
2 Farmpower DE 98 103 2,1 1,8 
3 Greatful DE 95 101 -0,2 -0,7 
4 Inception DE 107 108 1,0 0,9 
5 Inspiro AT 92  0,0  
6 Interago DE 98 107 -0,2 1,5 
7 Justy DE 100 101 0,7 0,5 
8 KWS Atrezzato DE 95 99 1,0 0,2 
9 KWS Camillo DE 104 103 0,3 1,5 

10 KWS Jaipur DE 94 99 -0,9 -1,3 
11 LG31240 FR 106 107 -1,2 -1,0 
12 LID2210C FR 105 108 -2,5 -2,4 
13 Magento DE 98 100 -0,9 0,1 
14 Murphey FR 104 107 0,2 -1,3 
15 P8834 US 107 114 0,3 1,0 
16 P8904 US 104 103 -0,3 0,4 
17 Plantus DE 100 97 0,3 0,5 
18 Profito DE 98 107 0,3 1,7 
19 FarmfireCCA DE 98 102 0,9 -0,2 
20 FarmoritzCCA DE 105  1,4  
21 FarmuellerCCA DE 100  1,1  
22 JakoboCCA AT 101  -0,7  
23 KokunaCCA DE 96 98 0,3 1,5 
24 LG31256CCA FR 94  -1,3  
25 Bandana FR 101 104 -1,9 -1,4 
26 BRV2604D US 108 110 1,6 2,4 
27 ES Myfriend FR 102 98 -1,1 0,2 
28 KWS Editio DE 101 109 0,4 0,7 
29 KWS Garmino DE 106 108 1,8 1,7 
30 LG32257 FR 103 106 -1,3 -0,9 
31 LID2020C FR 106 107 -1,4 -0,9 
32 Lunexal FR 100 104 0,2 0,9 
33 P9042 US 104 108 -0,6 0,3 
34 Sunbird FR 101 103 -0,4 -0,6 
Liczba doświadczeń 8 9 8 9 

 

Kol. 1.: wzorzec: 2022 – średnia odmian lp. 1-24; 2021 – średnia z wszystkich odmian badanych w doświadcze- 
             niach PDO w grupie średniowczesnej. 
 
 

wegetacji średni. Odporność na fuzariozę łodyg 
– dość duża, na fuzariozę kolb – mniejsza, na 
głownię łodyg i głownię kolb – duża, na omacnicę 
prosowiankę – średnia.



8 KUKURYDZA 1(63) 23

Farmarcan (farmsaat)
Odmiana SC, wczesna, FAO 220. Przeznaczo-
na do uprawy na kiszonkę. Plon ogólny suchej 
masy duży. Plon ogólny świeżej masy dość duży. 
Średnia strawność. Odporność na głownię łodyg 
i kolb – mała.

Honoreen (Limagrain)
Odmiana TC, średniopóźna, FAO 270. Przezna-
czona do uprawy na kiszonkę. Plon ogólny suchej 
masy bardzo duży. Plon ogólny świeżej masy 
bardzo duży. Mniejsza strawność. Odporność na 
głownię łodyg – duża, na głownię kolb – średnia.

Keito (KWS)
Odmiana SC, średniowczesna, FAO 240. Przezna-
czona do uprawy na kiszonkę. Plon ogólny suchej 
masy duży. Plon ogólny świeżej masy średni. 
Średnia strawność. Odporność na głownię łodyg 
– średnia, na głownię kolb – dość duża.

Kumitso (KWS)
Odmiana SC, wczesna, FAO 220. Przeznaczona 
do uprawy na ziarno. Plon ziarna duży. Rośliny 
średniej wysokości o średniej odporności na 
wyleganie. Wigor roślin w początkowej fazie 
wegetacji średni. Odporność na fuzariozę łodyg 

i na fuzariozę kolb – dość duża, na głownię ło-
dyg i na głownię kolb – dość duża; na omacnicę 
prosowiankę – średnia.

KWS Aikido (KWS)
Odmiana TC, wczesna, FAO 210. Przeznaczona 
do uprawy na ziarno. Plon ziarna duży. Rośliny 
średniej wysokości o średniej odporności na wyle-
ganie. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji 
średni. Odporność na fuzariozę łodyg – dość mała, 
na fuzariozę kolb – średnia, na głownię łodyg  
i głownię kolb oraz na omacnicę prosowiankę – 
średnia.

KWS Editio (KWS)
Odmiana SC, średniowczesna, FAO 240.
Użytkowanie na ziarno: Plon ziarna duży do 
bardzo dużego. Rośliny średniej wysokości  
o średniej odporności na wyleganie. Wigor roślin 
w początkowej fazie średni. Odporność na fuza-
riozę łodyg – średnia, na fuzariozę kolb – dość 
mała, na głownię łodyg i głownię kolb – dość 
mała, na omacnicę prosowiankę – średnia.
Użytkowanie na kiszonkę: Plon ogólny suchej 
masy duży, plon ogólny świeżej masy średni. 
Dobra strawność. Odporność na głownię łodyg  
i głownię kolb – dość mała.

Tabela 3. Kukurydza na kiszonkę – odmiany wczesne. Plon i zawartość suchej masy.  
                 Lata zbioru 2022, 2021. 
 

Lp. Odmiana 

Plon ogólny  
suchej masy 

Zawartość suchej masy  
w plonie ogólnym 

% wzorca odchylenia od wzorca w % 
2022 2021 2022 2021 

 Wzorzec; dt z ha, % 186,8 197,3 33,4 32,9 
1. Farmarquez DE 102 102 -1,0 -0,4 
2. Fieldplayer FR 102 112 0,4 1,2 
3. Keltico AT 101 104 -0,8 -0,5 
4. LG31224 FR 102 102 1,0 1,0 
5. RGT Decitexx FR 93 102 0,1 -0,3 
6. Qualito DE 104 109 -0,1 -0,7 
7. SM Mieszko PL 97 99 0,4 -0,9 
8. Apolonio DE 100 104 1,8 2,0 
9. Combato DE 103 103 -1,5 -1,3 

10. Farmarcan DE 100 103 -0,5 -0,9 
Liczba doświadczeń 9 9 9 9 
 

Kol. 1.: wzorzec: 2022 – średnia odmian lp. 1-7; 2021 – średnia z wszystkich odmian badanych w doświadcze- 
             niach PDO w grupie wczesnej. 
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KWS Emporio (KWS)
Odmiana SC, wczesna, FAO 210. Przeznaczona 
do uprawy na ziarno. Plon ziarna bardzo duży. 
Rośliny dość wysokie o średniej odporności na 
wyleganie. Wigor roślin w początkowej fazie 
wegetacji dość dobry. Odporność na fuzariozę 
łodyg średnia, na fuzariozę kolb dość dobra, na 
głownię łodyg i kolb – dość duża; na omacnicę 
prosowiankę – średnia.

KWS Garmino (KWS)
Odmiana SC, średniowczesna, FAO 250. Przezna-
czona do uprawy na ziarno. Plon ziarna bardzo 
duży. Rośliny dość wysokie o średniej odporności 
na wyleganie. Wigor roślin w początkowej fazie 
wegetacji średni. Odporność na fuzariozę łodyg  
i kolb – średnia, na głownię łodyg – mała, na głow-
nię kolb oraz na omacnicę prosowiankę – średnia.

KWS Marcopolo (KWS)
Odmiana SC, bardzo wczesna, FAO 190. Prze-
znaczona do uprawy na ziarno. Plon ziarna duży. 
Rośliny średniej wysokości o średniej odporności 
na wyleganie. Wigor roślin w początkowej fazie 
wegetacji średni. Odporność na fuzariozę łodyg – 
dość mała, na fuzariozę kolb – średnia, na głownię 
łodyg i na głownię kolb – dość duża; na omacnicę 
prosowiankę – średnia.

KWS Monumento (KWS)
Odmiana TC, średniopóźna, FAO 260. Przezna-
czona do uprawy na kiszonkę. Plon ogólny suchej 
masy duży. Plon ogólny świeżej masy średni. 
Średnia strawność. Odporność na głownię łodyg 
– duża, na głownię kolb – mniejsza.

Tabela 4. Kukurydza na kiszonkę – odmiany średniowczesne. Plon i zawartość suchej  
                 masy. Lata zbioru 2022, 2021. 
 

Lp. Odmiana 
Plon ogólny suchej masy Zawartość suchej masy 

w plonie ogólnym 
% wzorca odchylenia od wzorca w % 

2022 2021 2022 2021 

 Wzorzec; dt z ha, % 194,8 201,2 32,9 31,8 
1 ES Skytower FR 115 114 -0,7 -1,2 
2 Inspiro AT 92 103 0,0 0,5 
3 Justy DE 98  0,3  
4 LG31280 FR 98 102 0,3 -0,2 
5 SM Bard PL 100 102 -1,9 -2,4 
6 SM Chopin PL 97 103 -1,2 -0,4 
7 SM Perseus PL 109 102 0,1 -0,3 
8 SM Varsovia PL 97 108 -0,8 -0,3 
9 FarmfireCCA DE 93 96 1,6 1,6 

10 JakoboCCA AT 99  1,2  
11 MonsterCCA FR 100 93 -0,1 -1,2 
12 SY Colloseum CCA FR 102 105 1,1 0,4 
13 Keito DE 105 102 2,7 0,4 
14 KWS Editio DE 102 103 1,2 0,3 
15 MHR Vamos PL 100 99 -1,2 -1,6 
16 P8532 FR 98 105 0,3 0,5 
17 P8683 US 101 98 -0,5 -0,7 
18 P8782 US 102 108 -0,4 -0,3 
19 Tabarro AT 100 98 0,7 -0,2 
Liczba doświadczeń 9 9 9 9 

 

Kol. 1.: wzorzec: 2022 – średnia odmian lp. 1-12; 2021 – średnia z wszystkich odmian badanych w doświadcze- 
             niach PDO w grupie średniowczesnej. 
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LG32257 (Limagrain)
Odmiana SC, średniowczesna, FAO 240. Prze-
znaczona do uprawy na ziarno. Plon ziarna duży 
do bardzo dużego. Rośliny średniej wysokości  
o średniej odporności na wyleganie. Wigor ro-
ślin w początkowej fazie dość dobry. Odporność 
na fuzariozę łodyg – średnia, na fuzariozę kolb 
– dość mała, na głownię łodyg i głownię kolb – 
dość duża, na omacnicę prosowiankę – średnia. 

LID1145C (Lidea)
Odmiana SC, wczesna, FAO 210. Przeznaczona 
do uprawy na ziarno. Plon ziarna duży do bardzo 
dużego. Rośliny dość wysokie o średniej odpor-
ności na wyleganie. Wigor roślin w początkowej 
fazie wegetacji średni. Odporność na fuzariozę 
łodyg średnia, na fuzariozę kolb dość duża, na 
głownię łodyg i kolb – dość duża; na omacnicę 
prosowiankę – średnia.

LID2020C (Lidea)
Odmiana SC, średniowczesna, FAO 240. Przezna-
czona do uprawy na ziarno. Plon ziarna duży do 
bardzo dużego. Rośliny dość wysokie o średniej 
odporności na wyleganie. Wigor roślin w począt-
kowej fazie wegetacji dość dobry. Odporność na 
fuzariozę łodyg i kolb – mniejsza, na głownię 
łodyg i głownię kolb – dość duża, na omacnicę 
prosowiankę – średnia.

LID3620C (Lidea)
Odmiana TC, średniopóźna, FAO 260. Prze-
znaczona do uprawy na kiszonkę. Plon ogólny 
suchej masy bardzo duży. Plon ogólny świeżej 
masy bardzo duży. Dość dobra strawność. 
Odporność na głownię łodyg i na głownię kolb 
– mniejsza.

Lunexal (RAGT)
Odmiana SC, średniowczesna, FAO 240. Prze-
znaczona do uprawy na ziarno. Plon ziarna duży. 
Rośliny średniej wysokości o średniej odporności 
na wyleganie. Wigor roślin w początkowej fazie 
średni. Odporność na fuzariozę łodyg – średnia, 
na fuzariozę kolb – mała, na głownię łodyg – dość 
duża, na głownię kolb – duża, na omacnicę pro-
sowiankę – średnia.

sklep.mhr.com.pl
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MHR Vamos (MHR)
Odmiana SC, średniowczesna, FAO 250. Przezna-
czona do uprawy na kiszonkę.Plon ogólny suchej 
masy średni. Plon ogólny świeżej masy dość duży. 
Mniejsza strawność. Odporność na głownię łodyg 
i na głownię kolb – dość mała.

P8255 (Pioneer)
Odmiana SC, wczesna, FAO 230-240. Przezna-
czona do uprawy na ziarno. Plon ziarna duży. 
Rośliny średniej wysokości o średniej odporności 
na wyleganie. Wigor roślin w początkowej fazie 
wegetacji średni. Odporność na fuzariozę łodyg – 
średnia, na fuzariozę kolb – dość duża, na głownię 
łodyg – mała, na głownię kolb – dość duża; na 
omacnicę prosowiankę – średnia.

P8532 (Pioneer)
Odmiana SC, średniowczesna, FAO 240. Przezna-
czona do uprawy na kiszonkę. Plon ogólny suchej 
masy duży. Plon ogólny świeżej masy średni. 
Średnia strawność. Odporność na głownię łodyg 
i na głownię kolb – duża.

P8683 (Pioneer)
Odmiana SC, średniowczesna, FAO 250. Przezna-
czona do uprawy na kiszonkę. Plon ogólny suchej 
masy duży. Plon ogólny świeżej masy średni. 
Dość dobra strawność. Odporność na głownię 
łodyg – mała, na głownię kolb – dość duża.

P8782 (Pioneer)
Odmiana SC, średniowczesna, FAO 250. Prze-
znaczona do uprawy na kiszonkę. Plon ogólny 
suchej masy duży do bardzo dużego. Plon ogólny 
świeżej masy bardzo duży. Średnia strawność. 
Odporność na głownię łodyg – średnia, na głow-
nię kolb – duża.

P9042 (Pioneer)
Odmiana SC, średniowczesna, FAO 240. Prze-
znaczona do uprawy na ziarno. Plon ziarna duży 
do bardzo dużego. Rośliny średniej wysokości  
o średniej odporności na wyleganie. Wigor ro-
ślin w początkowej fazie średni. Odporność na 
fuzariozę łodyg – średnia, na fuzariozę kolb – 
dość duża, na głownię łodyg i głownię kolb i na 
omacnicę prosowiankę – średnia.

Tabela 5. Kukurydza na kiszonkę – odmiany średniopóźne. Plon i zawartość suchej  
                 masy. Lata zbioru 2022, 2021. 
 

Lp. Odmiana 
Plon ogólny suchej masy Zawartość suchej masy  

w plonie ogólnym 
% wzorca odchylenia od wzorca w % 

2022 2021 2022 2021 

 Wzorzec; dt z ha, % 204,4 199,5 32,8 30,7 
1 Classico AT 102 101 -0,8 0,0 
2 Clementeen FR 102  0,0  
3 ES Winway FR 95  0,2  
4 Hardware DE 98 100 1,5 0,9 
5 KWS Adaptico DE 103 105 -2,1 -1,2 
6 Rozeen FR 100 102 1,8 1,5 
7 SM Giewont PL 103 106 -0,4 -0,3 
8 MAS 26RCCA FR 97  -0,2  
9 Honoreen FR 103 109 -2,2 -0,5 

10 KWS Monumento DE 101 105 1,5 0,1 
11 LID3620C FR 103 110 -1,0 1,0 
12 Rosaleen FR 104 105 -0,4 0,0 

Liczba doświadczeń 9 9 9 9 
 

  Kol. 1.: wzorzec: 2022 – średnia odmian lp. 1-8; 2021 – średnia z wszystkich odmian badanych w doświadcze- 
               niach PDO w grupie średniopóźnej. 



Rosaleen (Limagrain)
Odmiana TC, średniopóźna, FAO 260. Przezna-
czona do uprawy na kiszonkę. Plon ogólny suchej 
masy duży. Plon ogólny świeżej masy duży. 
Średnia strawność. Odporność na głownię łodyg 
– duża, na głownię kolb – dość duża.

SM Ruten (HR Smolice)
Odmiana TC, wczesna, FAO 220. Przeznaczona 
do uprawy na ziarno. Plon ziarna średni. Rośli-
ny średniej wysokości o średniej odporności na 
wyleganie. Wigor roślin w początkowej fazie 
wegetacji dość dobry. Odporność na fuzariozę 
łodyg – dość duża, na fuzariozę kolb – średnia, 
na głownię łodyg i głownię kolb oraz na omacnicę 
prosowiankę – średnia.

Sunbird (Lidea)
Odmiana TC, średniowczesna, FAO 240. Prze-
znaczona do uprawy na ziarno. Plon ziarna duży. 
Rośliny dość wysokie o średniej odporności na 
wyleganie. Wigor roślin w początkowej fazie 
średni. Odporność na fuzariozę łodyg – średnia, 
na fuzariozę kolb – mniejsza, na głownię łodyg 
i na głownię kolb – dość duża, na omacnicę pro-
sowiankę – średnia.

Tabarro (Saatbau Linz)
Odmiana TC, średniowczesna, FAO 240. Przezna-
czona do uprawy na kiszonkę. Plon ogólny suchej 
masy duży. Plon ogólny świeżej masy średni. 
Średnia strawność. Odporność na głownię łodyg 
– mała, na głownię kolb – dość duża.

Wesley (Limagrain)
Odmiana SC, wczesna, FAO 230. Przeznaczona 
do uprawy na ziarno. Plon ziarna duży. Rośliny 
średniej wysokości o średniej odporności na 
wyleganie. Wigor roślin w początkowej fazie 
wegetacji dość dobry. Odporność na fuzariozę 
łodyg i na fuzariozę kolb dość duża, na głownię 
łodyg – średnia, na głownię kolb – dość duża; na 
omacnicę prosowiankę – średnia.

mgr inż. Karolina Piecuch
COBORU w Słupi Wielkiej

www.masseeds.pl
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Lokalizacja doświadczeń w 2022 r.

– doświadczenia na ziarno

– doświadczenia na kiszonkę

Doświadczenia porejestrowe z kukurydzą  
w 2022 roku

W 2022 r. założono w serii ziarnowej 22 doświadczenia z odmianami wczesnymi, 23 z odmia-
nami średniowczesnymi i 20 doświadczeń z odmianami średniopóźnymi. W serii kiszonkowej 
założono po 22 doświadczenia w każdej z trzech grup wczesności. Po raz kolejny założono 
tyle samo doświadczeń zachowując niezmienioną ich lokalizację. Taka stabilizacja pozwala 
powiększyć zakres analiz i otwiera nowe możliwości wnioskowania. 

Rys. 1. Kukurydza. Rozmieszczenie porejestrowych doświadczeń odmianowych w 2022 r. 

W doświadczeniach do zbioru na ziar-
no badano 56 odmian – 45 odmian  

z Krajowego rejestru (KR) i 11 ze Wspólnoto-
wego katalogu odmian roślin rolniczych (CCA).  
W 2021 r. wzrosła liczba odmian średniopóźnych 

Treść niniejszej kampanii promocyjnej wyraża poglądy wyłącznie jej autora, za którą ponosi on bezwzględną odpowiedzialność. Komisja Europejska  
ani Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA) nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za potencjalne wykorzystanie zawartych w niej informacji.

w badaniach PDO. W 2022 r. nastąpił kolejny 
wzrost liczby badanych odmian – przybyło 
głównie odmian w grupie średniowczesnych.  
W tej grupie wczesności oceniano 24 odmiany 
w porównaniu do 19 przed rokiem. Przybyło też 
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odmian średniopóźnych z 9 do 11. Grupa odmian 
wczesnych pozostała na wysokim, niezmienio-
nym poziomie i liczyła 21 odmian.

Zasadnicze zmiany nastąpiły w doświadcze-
niach na kiszonkę. Po wzroście w 2021 r. liczby 
badanych odmian do 37 nastąpił spadek do po-
ziomu 27 odmian. Liczba odmian średniowcze-
snych zmalała z 20 do 12. W pozostałych grupach 
wczesności nie wystąpiły istotne zmiany. Ogółem, 
wśród 27 odmian ocenianych w doświadczeniach 
na kiszonkę z całych roślin były 22 odmiany z KR 
i 5 z katalogu CCA.

Kontynuowano dotychczasowy sposób finan-
sowania doświadczeń porejestrowych. Centralny 
Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych 
w Słupi Wielkiej (COBORU) finansował część 
doświadczeń ze środków budżetowych, a Polski 
Związek Producentów Kukurydzy, korzystając 
ze wsparcia firm hodowlanych i nasiennych, po-
krywał koszty pozostałych doświadczeń PDO. 
Lokalizację doświadczeń przedstawiono na ry-
sunku 1., zawierającym mapkę Polski z nazwami 
miejscowości, w których zlokalizowane się firmy 
prowadzące doświadczenia. Poszczególne do-
świadczenia zrealizowały Stacje Doświadczalne 
Oceny Odmian COBORU oraz firmy: HR Smo-
lice, MHR o. Kobierzyce, MODR o. Poświętne, 
IHAR Radzików. Do prezentacji wykorzystano 
kontury z nazwami miejscowości opracowane  
w COBORU. Przy nazwach dopisano litery Z i K 
oznaczające odpowiednio lokalizację doświadcze-
nia na ziarno i (lub) doświadczenia na kiszonkę.

Warunki pogodowe

Nie analizujemy już wysokości i rozkładu 
temperatur. W wyniku postępu hodow-

lanego oraz stopniowego ocieplenia klimatu nie 

występuje już problem dojrzewania ku-
kurydzy w uprawie na ziarno. Wystarcza 
już, w miarę przesuwania się w kierunku 
północnym kraju, wybierać do wysiewu 
nasiona wcześniejszych odmian. Zostało 
to potwierdzone analizą wyników w prowadzo-
nym od kilku lat systemie rozmieszczenia do-
świadczeń PDO. W punktach doświadczalnych 
na północy kraju badane są odmiany należące do 
grupy odmian wczesnych, na południu odmiany 
średniowczesne i średniopóźne, a w części central-
nej kraju – odmiany wszystkich grup wczesności.

Kluczową rolę, decydującą o wysokości plo-
nów obecnie odgrywają opady atmosferyczne 
– ich wysokość i rozkład w okresie wegetacji. 
Obserwujemy je coraz uważniej i widzimy, jak 
na znacznym obszarze kraju ich wysokość maleje. 
Tworzą się regiony niemal stałego niedoboru wody 
w glebie. Coraz częściej występują gwałtowne 
opady, z których woda – przy małej retencji – jest 
słabo wykorzystywana przez rośliny. Przybywa 
ekstremalnych zjawisk atmosferycznych.

Próbujemy ponownie pokazać opady – tym 
razem w pięcioleciu 2017-2021 oraz w 2022 r. Za 
taki okres dysponujemy danymi z 30 stacji COBO-
RU. Wysokość opadów w postaci średniej z tych 
punktów pomiarowych pokazano w tabeli WP1. 
Podane w niej liczby pokazują, że opady w 2022 r. 
wyniosły 342,4 l/m2 i były niższe o ponad 8% od 
średniej z pięciu poprzedzających lat i wyższe tyl-
ko od opadów w bardzo suchych latach 2018 i 2019. 
Zwraca uwagę najniższe w całym analizowanym 
okresie zróżnicowanie wysokości opadów pomię-
dzy miejscowościami. Opady w okresie wegetacji 
kukurydzy były w poszczególnych lokalizacjach 
bardziej do siebie zbliżone. Różnica pomiędzy 
najwyższymi i najniższymi opadami w 2022 r. 

Tabela WP1. Opady w stacjach COBORU od maja do września w latach 2017-2022. Wartości 
średnie 
                       z 30 stacji. Opracowano na podstawie danych COBORU. 
 

Wyszczególnienie 

Opady z 30 stacji COBORU w latach i litrach na 1 m2 

Średnia  
2017– 
-2021 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Średnia z 30 stacji COBORU 372,5 407,1 285,3 301,3 470,9 397,6 342,4 

Najniższy opad 286,7 284 168 175 271 227 284 

Najwyższy opad 614,2 648 553 604 721 645 436 
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wyniosła 152 l/m2 przy średniej za pięciolecie 
wynoszącej aż 327,5. Ogólnie można przyjąć, że 
pod względem wysokości opadów warunki we-
getacji w 2022 r. były umiarkowanie wyrównane, 
aczkolwiek na niskim poziomie.

Bardziej dokładne informacje dotyczące po-
szczególnych punktów doświadczalnych zawarto 
w wykresie WP1. Na tym wykresie do nazwy 
miejscowości dodano nazwę województwa, na te-
renie którego jest położona, a same miejscowości 
zgrupowano województwami. Taki układ ułatwia 
znalezienie rejonów o podobnej wysokości opa-
dów. Opady w każdym z 30 punktów pomiaro-
wych przedstawiono w postaci trzech słupków 
oznaczających średnią wysokość opadów w latach 
2017-2021, wysokość opadów w 2021 oraz w 2022 
r. Ponadto dodano słupki przedstawiające wartości 
średnie ze wszystkich trzydziestu analizowanych 
punktów pomiarowych. Z wykresu wynika, że  
w 2021 r. poziom opadów w kilku miejscowo-
ściach (Przecław, Łyski, Słupia w województwie 
świętokrzyskim) był relatywnie wysoki (ponad 
500 l/m2) i znacznie odbiegał od średniej za 
pięciolecie dla tych miejscowości. Natomiast  
w miejscowości Węgrzce poziom opadów był 
jeszcze wyższy (ponad 600 l.) i dotyczył zarówno 
2021 r. jak i średniej za kilkulecie. W 2022 r. te 

„wyskokowe” opady nie wystąpiły. Poziom opa-
dów zbliżył się do średniej dla tych miejscowości 
i generalnie mieścił się w zakresie 300-400 l/m2. 
Opady niższe niż 300 l/m2 miały miejsce w Ko-
ścielnej Wsi, Słupi Wielkiej i Śrem Wójtostwie.

Warto jednak zauważyć, co pokazuje wykres, 
że pomimo mniejszego zróżnicowania wysoko-
ści opadów pomiędzy punktami pomiarowymi 
w 2022 r. w wielu miejscowościach ich poziom 
był nadal niski. Ubywa miejscowości, w których 
opady są corocznie stabilnie wysokie. Takim 
przykładem były Węgrzce w woj. małopolskim. 
Jednak i w tej miejscowości w 2022 r. nastąpiło 
zachwianie tego poziomu. Na przeciwnym koń-
cu znalazły się miejscowości o stabilnie niskim 
poziomie opadów, głównie w województwie wiel-
kopolskim. Wydaje się, że powstają rejony coraz 
uboższe w wodę i rejony bardziej w nią zasobne. 
Generalnie zachodnia część kraju bardziej ubożeje 
w zakresie zasobności w wodę.

Terminy siewu i zbioru doświadczeń

Od kilku lat występuje stabilizacja w zakre-
sie terminów siewu doświadczeń z kuku-

rydzą. Przypadają one głównie na trzecią dekadę 
kwietnia w niewielkim zakresie przechodząc na 
początek maja. Podobnie wygląda sprawa zbiorów. 
Doświadczenia na kiszonkę zostały zebrane we 
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wrześniu, a na ziarno w październiku. Poszczegól-
ne doświadczenia zbierano – zgodnie z założenia-
mi według grup wczesności – w miarę osiągania 
dojrzałości kolb (kiszonkowe) bądź ziarna.

Zakres dyskwalifikacji doświadczeń

W doświadczeniach na ziarno – z ogólnej 
liczby 65 – nie włączono do analizy 

7 doświadczeń. W grupie odmian wczesnych 
zdyskwalifikowano jedno doświadczenie –  
w Sulejowie. W grupie odmian średniowczesnych 
zdyskwalifikowano 3 doświadczenia – w Cici-
borze, Sulejowie i Tomaszowie Bolesławieckim. 
Podobnie, w grupie odmian średniopóźnych, zdys-
kwalifikowano 3 doświadczenia w tych samych lo-
kalizacjach. Zatem w analizie wyników uwzględ-
niono 21 doświadczeń z odmianami wczesnymi, 
20 doświadczeń z odmianami średniowczesnymi 
oraz 17 doświadczeń z odmianami średniopóźny-
mi. Poddane analizie statystycznej i włączone do 
syntezy wyniki doświadczeń przeprowadzonych 
2022 r. wykazują się stosunkowo dużą wiarygod-
nością. Najmniejsza istotna różnica (NIR) mie-
rzona w procentach średniego plonu ziarna mie-
ściła się w przedziale 3,2-10,6% w grupie odmian 
wczesnych. Jedynie doświadczenie w Węgrzcach 
wykazało NIR na poziomie 15,3% osiągniętego 
średniego plonu. W grupie odmian średniowcze-
snych ścisłość doświadczeń była nieco niższa, 
gdyż NIR mieściła się w granicach 3,9-14,0% 
średniego plonu, przy czym poziom 10% został 
przekroczony w 3 lokalizacjach – Słupia Wielka, 
Śrem Wójtostwo i Zybiszów. Warto zauważyć, że 
w tych miejscowościach opady należały od najniż-
szych. Podobnie w grupie odmian średniopóźnych 
NIR sięga od 3,6% do ponad 10% średniego plonu, 
przekraczając tę wartość w 4 doświadczeniach, 
w tym w tych samych co w poprzedniej grupie 
wczesności i dodatkowo w Seroczynie. W Zybi-
szowie i Seroczynie NIR mierzony w procentach 
średniego plonu był bardzo wysoki i przyjął war-
tości odpowiednio 17,7 i 17,0%.

W doświadczeniach na kiszonkę – z ogólnej 
liczby 66 – nie włączono do analizy 4 doświadczeń.  
W Tomaszowie Bolesławieckim zdyskwalifikowa-
no doświadczenia we wszystkich grupach wczesno-
ści. Ponadto w grupie odmian średniowczesnych 
zdyskwalifikowano doświadczenie w Kobierzy-
cach. Zatem w analizie wyników uwzględniono 
21 doświadczeń z odmianami wczesnymi, 20 do-

świadczeń z odmianami średniowczesnymi 
oraz 21 doświadczeń z odmianami średnio-
późnymi. Poddane analizie statystycznej  
i włączone do syntezy wyniki doświadczeń 
przeprowadzonych 2022 r. wykazują się 
nawet wyższą wiarygodnością. Najmniejsza istotna 
różnica mierzona w procentach średniego plonu 
ogólnej suchej masy mieściła się w przedziale 
3,4-9,2% w grupie odmian wczesnych. Jedynie 
doświadczenie w Kobierzycach wykazało NIR 
na poziomie 14,5% osiągniętego średniego plonu.  
W grupie odmian średniowczesnych ścisłość 
doświadczeń była bardzo wysoka, gdyż NIR 
mieściła się w granicach 3,4-9,6% średnie-
go plonu. Równie ścisłe były doświadczenia  
z odmianami średniopóźnymi. NIR mieści-
ła się w granicach 3,3-8,6% średniego plonu. 
Tylko w Kobierzycach został przekroczony po-
ziom 10%, gdzie taki pomiar wykazał wartość 
10,6%. W doświadczeniach na kiszonkę, podobnie 
jak w doświadczeniach na ziarno, widać związek 
wysokich wartości NIR z niskimi opadami.

Poziom plonowania w 2022 r. na tle lat 
poprzednich

W tabeli L1 oraz na wykresach L1 i L2 
przedstawiono poziom plonowania  

i stopień dojrzałości kukurydzy w doświadcze-
niach na ziarno i na kiszonkę na przestrzeni lat 
2001-2022. W bieżącym wydaniu zostały zesta-
wione w tabeli średnie z lat 2001-2005, 2006-2010, 
2011-2015, 2016-2020 oraz jednoroczne wyniki 
z lat 2021 i 2022. Pozwoliło to na porównanie 
wyników uzyskanych w 2022 r. ze średnimi  
z całego okresu doświadczeń porejestrowych oraz 
z wynikami z 2021 r. W tabeli analizie poddano 
plony ziarna i zawartości wody w ziarnie w czasie 
zbioru. Z liczb zawartych w tabeli wynika, że 
plony ziarna w 2022 r. nie były wysokie. Były 
niższe o kilkanaście punktów procentowych od 
poziomu plonowania uzyskanego w 2021 r. Były 
także niższe o kilka punktów procentowych 
niż średnie obliczone dla pięciolecia 2016-2020. 
Zawartość wody w ziarnie w czasie zbioru była 
na średnim poziomie – niższa niż w 2021 r. (za 
wyjątkiem odmian średniopóźnych), ale wyższa 
niż średnie z dwu ostatnich pięcioleci.

Tabela L2 i wykresy L3 i L4 pokazują plony  
i zawartości suchej masy w roślinach w doświad-
czeniach na kiszonkę na przestrzeni lat badań. 
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Zachowano układ tabeli i wykresów taki sam 
jak w doświadczeniach ziarnowych. W 2022 r., 
podobnie jak w doświadczeniach ziarnowych, 
uzyskano spadek poziomu plonowania. Obniżenie 
poziomu plonowania było jednak mniejsze niż w 
doświadczeniach na ziarno. W porównaniu do 2021 
r. spadek poziomu plonowania wyniósł tylko kilka 
procent. Natomiast został utrzymany średni poziom 
plonowania z lat 2011-2015 i 2016-2020. Zawartość 
suchej masy w całych roślinach, nieco wyższa niż 
2021 r., utrzymała się dobrym, średnim poziomie.

Jeśli ponownie popatrzymy na wykres 
WP1, przedstawiający opady w ostatnich latach  
i zwrócimy uwagę choćby tylko na słupki przed-
stawiające średnie z 30 punktów pomiarowych, 
to zobaczymy, że najwyższe opady zanotowano 
w 2021 r. Średnia z lat 2017-2021 jest przedsta-
wiona w postaci niższego słupka, a najniższy 
słupek obrazuje opady w 2022 r. W liczbach to 
przedstawia się następująco: rok 2021 – 397,6 mm, 
średnia z lat 2017-2020 – 366,2, rok 2022 – 342,4. 
To wyjaśnia rezultaty, przedstawione również  

Tabela L 1. Plony ziarna i poziom dojrzałości w doświadczeniach porejestrowych w 2022 r.  
                     na tle wszystkich doświadczeń od roku 2001 
 

W y s z c z e g ó l n i e n i e 

L  a  t  a 

2001- 
-2005 

2006- 
2010 

2011- 
-2015 

2016- 
-2020 2021 2022 

dt/ha, 
% 

dt/ha, 
% 

dt/ha, 
% 

dt/ha, 
% 

dt/ha, 
% 

dt/ha, 
% 

% 
średniej 
2016- 
-2020 

%  
roku 
2021 

Plon ziarna  
przy  
14% wody  

odmiany 
 wczesne 97,0 101,2 111,9 115,1 123,7 108,5 94,2 87,7 

odmiany 
średniowczesne 97,1 101,4 110,3 120,0 126,8 111,8 93,2 88,2 

odmiany  
średniopóźne 98,2 105,7 112,2 124,4 134,3 114,9 92,3 85,6 

Zawartość  
wody  
w ziarnie  
w czasie 
zbioru 

odmiany  
wczesne 28,4 30,1 27,3 25,5 28,2 26,9 105,3 95,4 

odmiany 
średniowczesne 26,9 28,4 25,0 25,5 27,9 27,1 106,2 97,1 

odmiany  
średniopóźne 28,0 29,7 25,6 26,3 27,5 27,7 105,3 100,7 
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w postaci średnich plonów i zawartości wody 
(suchej masy), uzyskane w doświadczeniach  
w kolejnych latach. Także względnie lepsze wyniki 
w uprawie na kiszonkę – jeszcze było trochę wody 
w glebie. Potwierdzenie na ogół można uzyskać 
analizując indywidualnie poszczególne doświad-
czenia pomimo, że wartości średnie z całego okre-
su wegetacji nie uwzględniają rozkładu opadów.

Analizując wykresy należy zwrócić uwagę na 
odwrotne oznaczenie wczesności, to jest na to, że 

w doświadczeniach na ziarno podano zawartość 
wody, a w doświadczeniach na kiszonkę zawar-
tość suchej masy. Trzeba także zauważyć, że zbyt 
wysoka zawartość wody w ziarnie w czasie zbioru 
przeznaczonego na suche ziarno oznacza wyższe 
koszty suszenia. Natomiast rośliny przeznaczone 
do zakiszania powinny osiągnąć optymalny dla 
tego procesu poziom dojrzałości, zapewniający 
równocześnie wysoki poziom koncentracji energii 
w kiszonce. Można sądzić, że w 2022 r. poziom 

Tabela L 2. Plony i poziom dojrzałości w doświadczeniach porejestrowych na kiszonkę w 2022 r.  
                    na tle wszystkich doświadczeń od roku 2001 
 

W y s z c z e g ó l n i e n i e 

L  a  t  a 

2001- 
-2005 

2006- 
-2010 

2011- 
-2015 

2016- 
-2020 2021 2022 

dt/ha, 
% 

dt/ha, 
% 

dt/ha, 
% 

dt/ha, 
% 

dt/ha, 
% 

dt/ha, 
% 

% średniej  
2016- 
-2020 

%  
roku  
2021 

Plon  
suchej masy  
całych roślin 

odmiany 
wczesne 174,5 181,4 197,8 195,6 206,9 195,8 100,1 94,6 

odmiany  
średniowczesne 180,1 190,3 203,1 201,2 214,3 205,0 101,9 95,7 

odmiany  
średniopóźne 182,5 191,4 204,9 209,3 216,6 213,0 101,8 98,3 

Zawartość  
suchej masy  
w całych roślinach  
w czasie zbioru 

odmiany 
wczesne 35,4 32,7 34,6 34,3 33,4 34,4 100,2 103,0 

odmiany  
średniowczesne 35,4 32,6 35,4 34,8 32,5 33,4 95,9 102,8 

odmiany  
średniopóźne 34,0 32,2 34,9 34,4 32,2 33,8 98,2 105,0 
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dojrzałości w doświadczeniach zbieranych na 
kiszonkę był korzystny.

Poziom plonowania w miejscowościach

W tabelach zawierających wyniki do-
świadczeń podajemy ocenę odmian  

w postaci średnich ze wszystkich zakwalifikowa-
nych do syntezy doświadczeń. W celu uzyskania 

pełniejszego obrazu przedstawiamy rozpiętość 
wyników w miejscowościach. Ze względu na 
przyjętą metodykę, a także dyskwalifikacje wyni-
ków niektórych grup wczesności nie prezentujemy 
w tabelach średnich ogólnych dla miejscowości. 
Podajemy tylko (poniżej) wielkość zróżnicowa-
nia plonów w miejscowościach, jako informacje 
o najwyższych i najniższych średnich dla grup 
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wczesności. Nadto prezentujemy nowe wykresy 
słupkowe PM1 i PM2 przedstawiające poziom 
plonowania odmian w miejscowościach według 
grup wczesności. Takie wykresy pozwalają na 
ocenę poziomu plonowania w konkretnych lokali-

zacjach, a także – w związku z umieszcze-
niem miejscowości według województw 
– umożliwiają podjęcie prób oszacowania 
urodzajności na większym obszarze. Pu-
ste miejsca na wykresach oznaczają brak 
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Wykres PM1.  Plony w doświadczeniach na ziarno wg punktów doświadczalnych i grup wczesności 
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Dyskwalifikacje: 
 Tomaszów Bol. – 2 serie
Sulejów – 3 serie
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Wykres PM2.  Plony ogólne suchej masy w doświadczeniach na kiszonkę wg punktów doświadczalnych 
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wyniku z powodu nie zakładania doświadczenia 
(zgodnie z planem), lub dyskwalifikacją. Przy-
padki dyskwalifikacji są opisane pod wykresem.

W doświadczeniach na ziarno najwyższe plony 
w grupie odmian wczesnych uzyskano, podob-
nie jak w poprzednich latach, w miejscowości 
Smolice – 130,7 dt/ha, w grupie odmian śre-
dniowczesnych również w miejscowości Smolice 
– 139,3 dt/ha i w grupie odmian średniopóźnych  
w miejscowości Skołoszów – 148,5 dt/ha. Naj-
niższe plony uzyskano w grupie odmian wcze-
snych w miejscowości Świebodzin – 80,9 dt/ha,  
w grupie odmian średniowczesnych w miejsco-
wości Chrząstowa – 79,1 dt/ha i w grupie odmian 
średniopóźnych w miejscowości Zybiszów – 85,9 
dt/ha. Najniższe plony były wyższe niż analo-
giczne w 2021 r. W grupie odmian wczesnych 
najniższy plon stanowi 62% najwyższego plonu, 
w grupie odmian średniowczesnych – 57%,  
i w grupie odmian średniopóźnych – 58%.  
W 2021 roku porównywalne wartości wyniosły 
odpowiednio: 53%, 52% i 59%. Zatem zróżnico-
wanie plonów pomiędzy miejscowościami było 
w 2022 r. niższe wśród odmian wcześniejszych  
i podobne w grupie odmian średniopóźnych. 
Taki rezultat uzyskano wskutek niższych plonów 
maksymalnych i wyższych plonów minimalnych. 
Można podejrzewać, że to rezultat bardziej rów-
nomiernego rozłożenia opadów w 2022 r. Wykres 
PM1 przedstawia średnie plony ziarna w miejsco-
wościach w poszczególnych grupach wczesności.

W doświadczeniach na kiszonkę najwyższe 
plony ogólne suchej masy uzyskano w grupie 
odmian wczesnych w miejscowości Kawęczyn – 
250,8 dt/ha, w grupie odmian średniowczesnych 
– podobnie jak w 2021 r. – w miejscowości Ma-
rianowo – 242,0 dt/ha i w grupie odmian średnio-
późnych w miejscowości Kawęczyn – 267,8 dt/
ha. Natomiast najniższe plony uzyskano w grupie 
odmian wczesnych w miejscowości Chrząstowo – 
162,6 dt/ha, w grupie odmian średniowczesnych 
w miejscowości Rarwino – 164,4 dt/ha oraz  
w grupie odmian średniopóźnych w miejscowo-
ści Chrząstowo – 162,6 dt/ha. Najwyższe plony 
ogólne suchej masy we wszystkich grupach 
wczesności były niższe niż w 2021 r. Natomiast 
najniższe plony w grupach odmian wczesnych  
i średniowczesnych były wyższe, a w grupie 
odmian średniopóźnych takie same jak w 2021 r.  
W grupie odmian wczesnych najniższy plon sta-

nowi 55% najwyższego plonu, w grupie 
odmian średniowczesnych odpowiednio 
68%, w grupie odmian średniopóźnych – 
61%. W 2021 r. porównywalne wartości 
wyniosły odpowiednio: 61%, 54% i 56%. 
Zatem w doświadczeniach na kiszonkę zróż-
nicowanie plonów pomiędzy miejscowościami  
w późniejszych grupach wczesności było mniejsze 
w 2021 r. W grupie odmian wczesnych zanotowa-
no na bardzo wysokim poziomie najwyższy plon 
i niski poziom najniższego plonu. Stąd rozpiętość 
plonów w tej grupie wczesności była wysoka  
i zarazem wyższa niż w poprzednim roku. Gene-
ralnie, podobnie jak w doświadczeniach na ziarno, 
najwyższe plony były niższe, a najniższe wyższe 
niż w minionym roku. Zatem można przyjąć, 
że postawiona przy omawianiu doświadczeń 
ziarnowych teza o bardziej „sprawiedliwym” 
rozłożeniem opadów w 2022 r. wydaje się być 
uzasadniona. Wykres PM2 przedstawia średnie 
plony ogólnej suchej masy w miejscowościach  
w poszczególnych grupach wczesności.

Wyniki doświadczeń do zbioru na ziarno

W tabelach 1A, 1B i 1C oraz na wykresach 
1, 2, i 3 są zawarte wyniki uzyskane  

w doświadczeniach serii ziarnowej. Konsekwent-
nie dotychczasową tabelę 1 podzielono na 3 części 
(A, B, C), z których każda zawiera jedną grupę 
wczesności. W takiej postaci wyniki powinny być 
bardziej czytelne w wydaniu internetowym. Dla 
każdej z badanych odmian przedstawiono średnie 
plony ziarna z 17-21 doświadczeń (co zaznaczo-
no w tabelach), przeliczone na 14% zawartości 
wody i te same plony w procentach wzorca, czyli 
średniej grupy wczesności. Odmiany są porów-
nywane do średniej ze swojej grupy. Średnie dla 
grupy wczesności zostały wyliczone z wyników 
wszystkich odmian badanych w grupie. Oznacza 
to, że średnie uwzględniają zarówno wyniki od-
mian wpisanych do KR odmian, jak i wpisanych 
do wspólnotowego katalogu (oznaczonych * lub 
literami CCA przy nazwie) i wstępnie już oce-
nianych w Polsce. Dzięki takiemu zestawieniu 
rezultatów uzyskujemy porównanie odmian, któ-
rych nasiona są już dostępne na krajowym rynku 
z takimi, które wkrótce mogą się na nim znaleźć. 
Mieszańce zostały uszeregowane w kolejności 
od najwyższego do najniższego plonu w grupie 
wczesności. W ostatniej kolumnie tabeli poda-
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Tabela 1A.  Kukurydza na ziarno. Doświadczenia porejestrowe (PDO). Rok zbioru 2022 
 

ODMIANY WCZESNE 
 

Średnie z 21 doświadczeń (nie włączono do syntezy: Sulejów) 

Hodowcy i odmiany 

Plon ziarna  
przy 14% wody 

Wilgotność ziarna  
w czasie zbioru 

dt/ha 
w %  

średniej 
grupy 

% 
odchylenia  
od średniej 

 grupy 
lokata 

średnia grupy odmian wczesnych  108,5 100 26,9 0,0   

Lp. h o d o w c y o d m i a n y          

1 KWS Saat SE Amaroc* 113,8 105 27,6 0,7 15 

2 Pioneer Overseas Corp. P8754 113,5 105 28,6 1,7 21 

3 KWS Saat SE Almondo 112,9 104 27,5 0,6 14 

4 Freiherr von Moreau Saat. Farmalou 111,9 103 26,8 -0,1 10 

5 RAGT 2n RGT Bemaxx 111,2 102 27,7 0,8 16 

6 KWS Saat SE Amavit 110,1 101 26,3 -0,6 4 

7 RAGT 2n RGT Alyxx 110,0 101 26,6 -0,3 7 

8 Saatbau Linz eGen Kristallo 109,0 100 26,5 -0,4 6 

9 Lidea France SAS LID1015C 108,9 100 26,7 -0,2 9 

10 KWS Saat SE Garantio 108,1 100 25,2 -1,7 2 

11 HR Smolice SM Sobieski 108,1 100 26,6 -0,3 8 

12 Limagrain Europe SAS Ashley 107,7 99 26,2 -0,7 3 

13 RAGT 2n RGT Aloexx 107,5 99 26,8 -0,1 11 

14 KWS Saat SE KWS Salamandra 107,5 99 28,4 1,5 20 

15 RAGT 2n Pumori 107,2 99 26,4 -0,5 5 

16 Hodowla Roślin Smolice SM Doktor 107,1 99 27,9 1,0 17 

17 Lidea France SAS ES Midgard 107,0 99 28,3 1,4 19 

18 Saatbau Linz eGen Keltico 106,8 98 27,2 0,3 13 

19 KWS Saat SE KWS Odorico 106,5 98 28,2 1,3 18 

20 Syngenta Crop Protection SY Calo* 105,6 97 27,0 0,1 12 

21 KWS Saat SE KWS Esperanto 98,7 91 23,0 -3,9 1 

    NIR 4,6 4,3 1,00   

 
Uwagi dotyczące tabel 1A, 1B i 1C oraz 2A i 2B:
Odmiany uszeregowano w kolejności od najwyższego do najniższego plonu w grupie wczesności
* odmiany z katalogu wspólnotowego (UE); nie wpisane do krajowego rejestru
Lokata – pozycja odmiany w rankingu wg danej cechy (od najlepszej – np. od najniższej wilgotności)
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Tabela 1B. Kukurydza na ziarno. Doświadczenia porejestrowe (PDO). Rok zbioru 2022 
 

ODMIANY ŚREDNIOWCZESNE 
 

Średnie z 20 doświadczeń (nie włączono do syntezy: Cicibór, Sulejów, Tomaszów Bol.) 

Hodowcy i odmiany 

Plon ziarna  
przy 14% wody 

Wilgotność ziarna  
w czasie zbioru 

dt/ha 
w %  

średniej  
grupy 

% 
odchylenia  
od średniej  

grupy 
lokata 

średnia grupy odmian średniowczesnych 111,8 100 27,1 0,0   

Lp h o d o w c y o d m i a n y         

1 Lidea France SAS LID2210C 118,3 106 24,9 -2,2 1 

2 Limagrain Europe SAS Murphey 117,4 105 26,8 -0,3 9 

3 Pioneer Overseas Corp. P8834 117,3 105 27,9 0,8 19 

4 Pioneer Overseas Corp. P8904 116,8 104 27,0 -0,1 10 

5 Freiherr von Moreau Saat. Inception 116,3 104 27,9 0,8 18 

6 KWS Saat SE KWS Camillo 115,6 103 27,7 0,6 17 

7 Limagrain Europe SAS LG31240 115,1 103 26,0 -1,1 5 

8 Freiherr von Moreau Saat. Farmoritz* 115,0 103 28,1 1,0 22 

9 Freiherr von Moreau Saat. Farmueller* 114,2 102 28,2 1,1 23 

10 KWS Saat SE Interago 113,7 102 26,6 -0,5 8 

11 Freiherr von Moreau Saat. Farmpower 112,7 101 29,1 2,0 24 

12 Saabau Linz eGen Jakobo* 112,0 100 26,5 -0,6 6 

13 KWS Saat SE KWS Atrezzato 111,7 100 27,3 0,2 13 

14 Freiherr von Moreau Saat. Justy 111,0 99 27,7 0,6 16 

15 KWS Saat SE Magento 109,9 98 27,1 0,0 11 

16 KWS Saat SE Dolmino 109,5 98 25,2 -1,9 2 

17 Limagrain Europe SAS LG31256* 109,5 98 25,7 -1,4 3 

18 Freiherr von Moreau Saat. Plantus 109,3 98 27,6 0,5 15 

19 KWS Saat SE Profito 108,9 97 27,3 0,2 14 

20 Freiherr von Moreau Saat. Farmfire* 108,4 97 28,1 1,0 21 

21 Freiherr von Moreau Saat. Greatful 108,0 97 26,6 -0,5 7 

22 KWS Saat SE KWS Jaipur 107,3 96 25,8 -1,3 4 

23 IGP Polska Kokuna* 106,5 95 27,9 0,8 20 

24 Saabau Linz eGen Inspiro 98,4 88 27,3 0,2 12 

   NIR 4,9 4,4 0,90     
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no lokatę, jaką poszczególne odmiany zajmują  
w swojej grupie wczesności w kolejności od naj-
niższej do najwyższej zawartości wody w ziarnie. 
Oznacza to porządek od najwcześniejszych do 
najpóźniejszych odmian.

W 2022 r. średnie plony ziarna poszczególnych 
grup wczesności odmian zawierały się w prze-
dziale 108,5-114,9 dt/ha. Najwyższe zanotowano 
dla grupy odmian średniopóźnych, a najniższe 
w grupie odmian wczesnych. Zatem zgodnie 
z oczekiwaniami wynikającymi z istniejącej 
zależności wysokości plonu od długości okresu 
wegetacji. Poziom dojrzałości w czasie zbioru był 
zbliżony we wszystkich grupach wczesności, cho-
ciaż stopniowo malał w miarę przechodzenia od 
grupy najwcześniejszej do późniejszych i wynosił 
odpowiednio – 26,9%, 27,1% i 27,7% zawartości 
wody w ziarnie. Zależności plonowania i wcze-
sności poszczególnych odmian przedstawiono 

na wykresach korelacyjnych (wykresy 1, 2, 3).  
W związku z określaniem zawartości wody  
w ziarnie odwrócono oś X. Wartości najniższe 
umieszczone są po prawej stronie osi. Dzięki 
takiemu zabiegowi interpretacja wyników na 
wykresach pozostaje niezmieniona od czasu 
pierwszej publikacji wyników w czasopiśmie 
„Kukurydza”. Odmiany najplenniejsze i najwcze-
śniejsze znajdują się w górnej, prawej ćwiartce 
wykresu. Odwrotnie – odmiany, które w omawia-
nych doświadczeniach uzyskały najniższy plon  
i najwyższą zawartość wody znalazły się w dolnej, 
lewej ćwiartce wykresu.

Współczynniki korelacji plonu i wczesności 
w 2022 r. były bardzo zróżnicowane. Najwyższą 
wartość współczynnik przyjął w grupie odmian 
wczesnych i wyniósł -0,572. W znacznej mierze 
zadecydował o tak wysokiej ujemnej wartości 
rezultat odmiany KWS Esperanto – plon niższy 

Tabela 1C. Kukurydza na ziarno. Doświadczenia porejestrowe (PDO). Rok zbioru 2022 
 

ODMIANY ŚREDNIOP�ŹNE 
 

Średnie z 17 doświadczeń (nie włączono do syntezy: Cicibór, Sulejów, Tomaszów Bol.) 

Hodowcy i odmiany 

Plon ziarna przy  
14% wody 

Wilgotność ziarna  
w czasie zbioru 

dt/ha 
w %  

średniej  
grupy 

% 
odchylenia  
od średniej  

grupy 
lokata 

średnia grupy odmian średniopóźnych 114,9 100 27,7 0,0   

Lp h o d o w c y o d m i a n y           

1 Pioneer Overseas Corp. P9610 119,3 104 27,8 0,1 9 

2 Lidea France SAS LID3306C 119,0 104 25,7 -2,0 1 

3 Lidea France SAS ES Mylady* 118,8 103 26,4 -1,3 2 

4 Lidea France SAS ES Midway 117,4 102 27,4 -0,3 6 

5 Pioneer Overseas Corp. P9978 117,0 102 30,5 2,8 11 

6 Lidea France SAS ES Winway 115,1 100 27,3 -0,4 5 

7 Saatbau Linz eGen Classico 113,8 99 26,8 -0,9 3 

8 Freiherr von Moreau Saat. Farmurphy 113,3 99 27,7 0,0 8 

9 RAGT 2n RGT Exxact* 111,7 97 26,8 -0,9 4 

10 Freiherr von Moreau Saat. Hardware 109,8 96 27,4 -0,3 7 

11 KWS Saat SE KWS Kashmir* 108,7 95 30,4 2,7 10 

    NIR 4,90 4,3 1,30   
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Wilgotność ziarna w czasie zbioru, %

Wykres 1. PDO 2022.  Kukurydza na ziarno. Korelacja plonu i wczesności. Odmiany wczesne.   
                  Dane w odchyleniach od średniej grupy
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Wykres 2. PDO 2022.  Kukurydza na ziarno. Korelacja plonu i wczesności. Odmiany średniowczesne.   
                  Dane w odchyleniach od średniej grupy
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od średniej grupy prawie o 10 dt przy zawartości 
wody w ziarnie niższej o blisko 4%. Pozostałe od-
miany, choć na wykresie ułożone blisko siebie, za-
chowały pozycje zgodne z ogólną zasadą o ujem-
nej zależności wysokości plonu i długości okresu 
wegetacji. W grupie odmian średniowczesnych 
współczynnik korelacji wyniósł zaledwie +0,005. 
Rzeczywiście, na wykresie nie widać odmian 
wykazujących wyraźne cechy łamacza korelacji 
(poza odmianą LID2210C), a na „wyzerowanie” 
współczynnika korelacji znacząco wpłynął niski 
plon (ponad -13 dt/ha od średniej grupy) i zerowe 
odchylenie zawartości wody w ziarnie odmiany 
Inspiro. W grupie odmian średniopóźnych współ-
czynnik korelacji przyjął wartość dodatnią 0,338. 
Wprawdzie wysokość współczynnika korelacji 
jest dość niska, to jednak wykres potwierdza 
występowanie odmian łamiących korelację, tak 
w oczekiwanym jak i niepożądanym kierunku.

Brak wysokiej, istotnej korelacji plonu i wcze-
sności wśród odmian w obrębie grupy jak i mini-
malne różnice w poziomie plonowania pomiędzy 
grupami wczesności świadczą o zróżnicowanych 
reakcjach poszczególnych odmian na warunki 
środowiskowe – interakcja odmian i miejscowości 
może przykrywać wpływ długości okresu wegeta-
cji na plon. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że 

w grupie odmian średniowczesnych kilka odmian 
znalazło się w prawej, górnej ćwiartce wykresu. 
Te właśnie odmiany wykazały korzystny zwią-
zek plonu i wczesności, czyli dodatnią korelację. 
Szczególnie korzystnie wyróżniła się odmiana 
LID2210C. W grupie odmian średniopóźnych 
znajdujemy kilka odmian korzystnie ulokowanych 
w prawej górnej ćwiartce wykresu. Szczególnie 
wyróżniają się odmiany LID3306C i ES Milady. 
Natomiast w grupie wczesnych odmian mamy 
sporo dobrych wyników, Żadna jednak z badanych 
odmian nie wykazała znaczącej dodatniej korelacji 
plonu i wczesności.

Wyniki doświadczeń do zbioru  
na kiszonkę z całych roślin

W tabelach 2A i 2B oraz na wykresach 1, 2, 
3, przedstawiono wyniki z 21 (w grupie 

średniowczesnej – 20) doświadczeń na kiszon-
kę. W tabeli 2A zawarto dane dotyczące plonu 
ogólnego suchej masy i zawartości suchej masy  
w plonie ogólnym. Odmiany uszeregowano 
według malejącego ogólnego plonu suchej masy  
w ramach grupy wczesności. Zamieszczono także 
kolumnę ze wskazaniem lokaty, jaką zajęły od-
miany pod względem wczesności. W tabeli 2B 
zamieszczono plony zielonej masy całych roślin. 
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Wykres 3. PDO 2022. Kukurydza na ziarno. Korelacja plonu i wczesności. Odmiany średniopóźne.   
                  Dane w odchyleniach od średniej grupy
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Tabela 2A. Kukurydza na kiszonkę z całych roślin. Doświadczenia porejestrowe (PDO). 
Rok zbioru 2022. Plon ogólny suchej masy w dt /ha oraz zawartość suchej masy w całych roślinach w % 

 

Firmy i odmiany 

Plon ogólny  
suchej masy 

Zawartość  
suchej masyw całych roślinach 

dt/ha 
%  

średniej 
 grupy 

% 
odchylenie  
od średniej 

grupy 
lokata 

Odmiany wczesne - średnie z 23 doświadczeń (Nie włączono do syntezy: Tomaszów Bol.) 
średnia grupy wczesności 195,8 100 34,4 0,0  

Lp h o d o w c y o d m i a n y        
1 KWS Saat AG Qualito 204,5 104 34,5 0,1 4 
2 Lidea France SAS Fieldplayer 199,6 102 34,9 0,5 3 
3 Limagrain Europe s.a. LG31224 199,1 102 35,5 1,1 1 
4 Saatbau Linz eGen Keltico 195,7 100 33,1 -1,3 7 
5 Hodowla Roślin Smolice SM Mieszko 194,9 100 35,2 0,8 2 
6 Freiherr von Moreau Saat. Farmarquez 193,2 99 33,5 -0,9 6 
7 RAGT 2en RGT Decitexx 183,3 94 34,3 -0,1 5 
  NRI 9,60 4,0    
Odmiany średniowczesne - średnie z 20 doświadczeń (Nie włączono do syntezy: KJobierzyce,Tomaszów) 

średnia grupy wczesności 205,0 100 33,4 0,0   
Lp h o d o w c y o d m i a n y          
1 Lidea France SAS ES Skytower 228,3 111 32,2 -1,2 11 
2 Hodowla Roślin Smolice SM Perseus 219,7 107 33,5 0,1 7 
3 MAS Seeds Monster* 209,9 102 33,7 0,3 6 
4 Hodowla Roślin Smolice SM Bard 209,5 102 31,8 -1,6 12 
5 Syngenta Crop Protection SY Collosseum* 208,3 102 34,2 0,8 3 
6 Saatbau Linz eGen Jakobo* 205,7 100 35,0 1,6 1 
7 Hodowla Roślin Smolice SM Varsovia 202,3 99 32,5 -0,9 10 
8 Hodowla Roślin Smolice SM Chopin 201,2 98 33,1 -0,3 8 
9 Freiherr von Moreau Saat. Justy 198,4 97 33,7 0,3 5 

10 Limagrain Europe s.a. LG31280 197,5 96 33,9 0,5 4 
11 Freiherr von Moreau Saat. Farmfire* 191,5 93 34,7 1,3 2 
12 Saatbau Linz eGen Inspiro 188,0 92 32,7 -0,7 9 

    NRI  9,90  4,8      
Grupa 3 - średniopóźne - średnie z 21 doświadczeń (Nie włączono do syntezy: Tomaszów Bol.) 

średnia grupy wczesności 213,0 100 33,8 0,0   
Lp h o d o w c y o d m i a n y           
1 KWS Saat AG KWS Adaptico 220,9 104 32,3 -1,5 8 
2 Hodowla Roślin Smolice SM Giewont 219,2 103 33,3 -0,5 7 
3 Saatbau Linz eGen Classico 214,9 101 33,3 -0,5 6 
4 Limagrain Europe s.a. Rozeen 214,8 101 35,0 1,2 2 
5 Limagrain Europe s.a. Clementeen 213,8 100 33,7 -0,1 3 
6 Freiherr von Moreau Saat. Hardware 210,9 99 35,6 1,8 1 
7 MAS Seeds MAS 26R* 209,4 98 33,5 -0,3 5 
8 Lidea France SAS ES Winway 200,0 94 33,5 -0,3 4 
   NRI 7,40 3,4       

 
 

Odmiany uszeregowano wg malejącego plonu. 
W ostatniej kolumnie umieszczono lokaty zaj-
mowane przez odmiany według plonu ogólnej 
suchej masy. Taki układ tabel powinien ułatwić 

analizę wyników w wydaniu interneto-
wym. Wyniki doświadczeń kiszonkowych 
nie zawierają danych dotyczących plonu 
kolb i wynikających z nich kolejnych analiz 
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Tabela 2B.  Kukurydza na kiszonkę z całych roślin. Doświadczenia porejestrowe (PDO). 
                     Rok zbioru 2022. Plony świeżej masy całych roślin. 

 

Firmy i odmiany 
Plon świeżej masy 

lokata wg plonu 
suchej masy dt/ha  % średniej 

grupy 

Odmiany wczesne - średnie z 21 doświadczeń (Nie włączono do syntezy Kobierzyce) 
średnia grupy wczesności 570 100   

Lp h o d o w c y o d m i a n y      
1 Saatbau Linz eGen Keltico 595 104 4 
2 KWS Saat AG Qualito 592 104 1 
3 Freiherr von Moreau Saat. Farmarquez 578 101 6 
4 Lidea France SAS Fieldplayer 574 101 2 
5 Limagrain Europe s.a. LG31224 562 99 3 
6 Hodowla Roślin Smolice SM Mieszko 556 98 5 
7 RAGT 2en RGT Decitexx 535 94 7 
   NRI 19,8 3,2  

Odmiany średniowczesne - średnie z 20 doświadczeń (Nie włączono do syntezy Kobierzyce, Tomaszów} 
średnia grupy wczesności 621 100   

Lp h o d o w c y o d m i a n y      
1 HR Smolice Tiguan 708 114 1 
2 HR Smolice SM Varsovia 662 107 4 
3 Freiherr von Moreau Saat. Inception  661 107 2 
4 Saatbau Linz eGen Brigado  629 101 3 
5 Syngenta Crio Protection SY Collosseum (CCA) 629 101 7 
6 SM Smolice SM Perseus 619 100 5 
7 SM Smolice SM Kurant 613 99 8 
8 Freiherr von Moreau Saat. Farmpower 597 96 9 
9 Limagrain Europe s.a. LG31280 597 96 6 

10 Saatbau Linz eGen Inspiro 595 96 10 
11 Euralis Semences ES Palladium 578 93 12 
12 Euralis Semences Recorder 558 90 11 

   NRI 20,2  3,1  
Grupa 3 - średniopóźne - średnie z 22 doświadczeń (Nie włączono do syntezy Tomaszów Bol.) 

średnia grupy wczesności 638 100   
Lp h o d o w c y o d m i a n y      
1 KWS Saat SE KWS Adaptico 690 108 1 
2 KWS Saat SE Karismo 664 104 2 
3 Caussade Semences Motivi CS 651 102 3 
4 KWS Saat SE Kentos 641 100 5 
5 Caussade Semences Baobi CS  (CCA) 635 99 7 
6 Saatbau Linz eGen Classico 619 97 4 
7 Freiherr von Moreau Saat. Hardware  607 95 8 
8 Euralis Semences Physiker 601 94 6 
    NRI 22,8 3,4   

 

oraz wyliczanych cech. Wartość energetyczna 
odmian jest oddzielnie oceniana na podstawie 
badań laboratoryjnych.

W 2022 r. średnie plony ogólnej suchej masy 
roślin poszczególnych grup wczesności odmian 

zawierały się w przedziale 195,8-213,0 
dt/ha. Najwyższe zanotowano dla gru-
py odmian średniopóźnych, a najniższe  
w grupie odmian wczesnych. Zatem 
zgodnie z oczekiwaniami wynikającymi  
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z istniejącej zależności wysokości plonu od dłu-
gości okresu wegetacji. Zwracają uwagę duże, 
wyższe niż w poprzednim roku, różnice w wy-
sokości plonów pomiędzy grupami wczesności. 
Poziom dojrzałości w czasie zbioru w grupach 
wczesności był umiarkowanie zróżnicowany. 
Najwyższy wystąpił wśród odmian wczesnych 
– 34,4% zawartości suchej masy w całych rośli-
nach. Wśród odmian średniowczesnych zmalał 
do 33,4%, by wzrosnąć do 33,8% wśród odmian 
średniopóźnych. Takie wyniki zdają się wskazy-
wać na opóźnienie procesu zbierania doświadczeń 
w grupie odmian średniowczesnych. Ogólnie 
należy uznać uzyskany stopień dojrzałości jako 
satysfakcjonujący.

Na wykresach 4, 5 i 6 przedstawiono zależność 
plonu ogólnego suchej masy i zawartości suchej 
masy w całych roślinach, czyli korelację plonu  
i wczesności odmian. Zasady prezentacji są takie 
same, jak to opisano w omówieniu wykresów  
z wynikami doświadczeń zbieranych na ziarno. 
W doświadczeniach kiszonkowych korelacja 
plonu i wczesności przyjmuje niskie wartości we 
wszystkich grupach wczesności. W grupie od-
mian wczesnych współczynnik korelacji przyjął 
wartość dodatnią i wyniósł 0,269. Rzeczywiście, 
niewielka grupka badanych odmian ułożyła się 
na wykresie 4 tak, jakby wydłużenie okresu we-

getacji powodowało obniżenie plonu. Na 
tym tle odmiany LG31224 i Fieldplayer 
wyróżniają się wysokimi plonami i za-
wartością suchej masy w całych roślinach. 
W grupach odmian średniowczesnych  
i średniopóźnych korelacja była ujemna i wynio-
sła odpowiednio -0,295 i -0,266. Wykresy 5 i 6 
potwierdzają brak istotnej korelacji – odmiany 
ułożyły się niemal na całym obszarze. Wczesno-
ścią, przy umiarkowanym plonie suchej masy, 
wyróżniły się w grupie odmian średniowczesnych 
odmiana Jakobo, a w grupie odmian średniopóź-
nych – Rozeen i Hardware. Powinniśmy jednak 
pamiętać, że w uprawie na kiszonkę najważniej-
szy jest plon, gdyż poziom dojrzałości można  
w pewnym stopniu regulować terminem zbioru, 
szczególnie jeśli pozwala na to płodozmian.

Ocena stabilności odmian

Podobnie jak w poprzednich latach w niniej-
szej analizie przedstawiane są uśrednione 

wyniki uzyskane przez poszczególne odmiany. 
Jest to więc ogólna prezentacja oceny wartości 
gospodarczej badanych odmian. Przedstawiane 
materiały wystarczają do określenia potencjalnych 
możliwości plonowania w rejonie uprawy (jakim 
w tym przypadku jest kraj) oraz prawdopodobnej 
średniej krajowej wydajności odmiany. Nie wy-

Zawartość suchej masy w całych roślinach; %

Wykres 4.  Kukurydza na kiszonkę. PDO 2022. Odmiany wczesne. Korelacja plonu i wczesności     . 
                   Dane w odchyleniach od średniej grupy

P
lo

n
 o

gó
ln

y 
su

ch
e

j m
as

y;
 d

t/
h

a

 

Fieldplayer

Qualito

LG31224

Farmarguez

Ketlico

SM Mieszko

RGT Decitexx

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

-1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5

 



351(63) 23 KUKURYDZA

starczają jednak do oceny indywidualnej reakcji 
konkretnej odmiany w danym konkretnym śro-
dowisku. Aby temu przynajmniej częściowo za-
radzić autor próbuje oszacować interakcję odmian 
i środowiska w uproszczony sposób poprzez ana-
lizę zmienności. Pozwala ona określić względną 
i porównywalną z pozostałymi odmianami wiel-

kość odchyleń od średniej w różnych warunkach 
środowiskowych występujących w poszczegól-
nych punktach doświadczalnych. Przyjmuje się, 
że im mniejszy współczynnik zmienności, tym 
większą stabilność wykazuje odmiana. Według 
definicji stabilna odmiana ma szeroką zdolność 
adaptacyjną i zachowuje się podobnie w więk-
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Wykres 5.  Kukurydza na kiszonkę. PDO 2022. Odmiany średniowczesne. Korelacja plonu i wczesności     . 
                   Dane w odchyleniach od średniej grupy.
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Wykres 6.  Kukurydza na kiszonkę. PDO 2022. Odmiany średniopóźne. Korelacja plonu i wczesności     . 
                   Dane w odchyleniach od średniej grupy.
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szości środowisk. Obliczony dla niej średni plon 
nieźle oddaje jej potencjał plonowania.

Obliczenia wykonano dla wszystkich typów 
doświadczeń. Wyniki przedstawiono na wykre-
sach S1 i S2. Poszczególne wykresy przedsta-
wiają rezultaty odmian badanych na ziarno i na 
kiszonkę. Wpływ różnic w poziomie plonowania 
powodowanych różną długością okresu wegetacji 
odmian wyeliminowano w drodze określenia plo-
nu w postaci procentu średniej grupy wczesności,  
w której odmiana została badana. Na osi Y 
umieszczono rosnąco plony, a na osi X maleją-
co (oś odwrócona) współczynniki zmienności. 
Współczynniki zmienności – ze względu na 
zróżnicowanie pomiędzy grupami wczesności 
– zostały podane w postaci procentu średniej 
grupy właściwej dla danej odmiany. Tak skon-
struowane wykresy pozwalają wybrać z pojedyn-

czych doświadczeń – bez wdawania się  
w szczegóły – ogólnie najlepsze odmiany. 
Te najbardziej stabilne i wysoko plonują-
ce znajdują się w górnej prawej ćwiartce 
każdego wykresu. Nasz wybór zyska na 
trafności, jeśli analizę uzupełnimy informacjami 
z wykresów korelacji plonu i wczesności.

Na wykresie S1 widać dość liczną grupę 
wysoko plonujących odmian, jednak większość 
wykazuje znaczną zmienność, co wskazuje na 
interakcję ze środowiskiem. Być może jest to 
zróżnicowana reakcja na okresowy niedobór 
wody w glebie. W prawej górnej ćwiartce wy-
kresu wyróżniają się dwie odmiany LID2210C  
i Murphey, które przy wysokim plonie ziarna 
wykazały się stosunkowo małą zmiennością, 
czyli dużą stabilnością. Na podstawie tych wy-
ników można mówić o wysokiej uniwersalności 
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Wykres S1. PDO 2022. Ocena odmian kukurydzy na podstawie poziomu plonowania i zmienności plonów w serii
                                       doświadczeniach podstawowych na ziarno. 
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tych odmian – przynajmniej w warunkach pa-
nujących w 2022 r.

Wykres S2 zawierający dane dotyczące do-
świadczeń na kiszonkę został zbudowany na ta-
kich samych zasadach, jak wykres S1 dotyczący 
doświadczeń ziarnowych i określa związki plonu 
ogólnego suchej masy całych roślin z oceną sta-
bilności plonowania. Wykres przedstawia obraz 
odbiegający od poprzedniego, prezentującego 
wyniki doświadczeń na ziarno. W uprawie na 
kiszonkę odmiany w zasadniczej części sku-
piły się wokół punktu przecięcia osi wykresu. 
Mamy zatem do czynienia z bardzo podobnymi 
odmianami, tak pod względem poziomu plono-
wania, jak i reakcji na warunki środowiskowe. 
Wyróżniają się dwie odmiany: ES Skytower  
i SM Perseus. Odmiana ES Skytower wykaza-
ła się najwyższym średnim plonem ogólnym 
suchej masy ze wszystkich doświadczeń przy 
najwyższej zmienności tego plonu w porównaniu 
do średnich plonów w poszczególnych doświad-
czeniach. Na podstawie wykresu można wnosić, 
że ta odmiana wykazała zróżnicowany potencjał 

w różnych punktach doświadczalnych  
w porównaniu z innymi odmianami. Na-
tomiast odmiana SM Perseus uzyskała 
drugą lokatę pod względem średniego 
plonu ze wszystkich doświadczeń przy 
dobrym współczynniku zmienności. Może to 
wskazywać, że odmiana SM Perseus w poszcze-
gólnych doświadczeniach zajmowała zbliżoną lo-
katę. Poszukajmy potwierdzenia tych wniosków 
w wynikach poszczególnych doświadczeń. Od-
miana ES Skytower uzyskała 111,3% średniego 
plonu z wszystkich punktów doświadczalnych. 
Odmiana SM Perseus uzyskała analogiczny 
wynik w wysokości 107,1%. Przy tym odmiana 
ES Skytower w poszczególnych doświadcze-
niach uzyskała wyniki w zakresie 93,5-132,2%, 
podczas gdy odmiana SM Perseus wydała plony 
w zakresie 95,2-123,7% średniej doświadczeń. 
Zatem uzyskaliśmy potwierdzenie wniosków 
wynikających z wykresu. Wprawdzie ES Sky-
tower w 2022 r. wydała łącznie we wszystkich 
doświadczeniach zbiór o 4,2 punkty procentowe 
wyższy, ale w 5 punktach doświadczalnych 
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Wykres S2. PDO 2022. Ocena odmian kukurydzy na podstawie poziomu plonowania i zmienności plonów w serii
                                       doświadczeniach podstawowych na kiszonkę
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wyższe plony uzyskała odmiana SM Perseus 
– w skrajnym przypadku aż o 21,2 punktów 
procentowych.

Ogólne uwagi

Analiza wyników doświadczeń uzyskanych 
w 2022 r. pokazała, że po dobrym plono-

waniu kukurydzy w 2021 r. powraca spadkowy 
trend plonów kukurydzy połączony z malejącym 
zróżnicowaniem w miejscowościach. Szczególnie 
duży spadek plonu zanotowano w doświadcze-
niach ziarnowych. Plony ziarna były nie tylko 
niższe niż w 2021 r., ale także w porównaniu 
do średniej z ostatniego pięciolecia. Natomiast  
w doświadczeniach na kiszonkę spadek plonowa-
nia nastąpił tylko w porównaniu do 2021 r.

Proces ocieplania klimatu trwa. Pojawiają 
się ekstremalne zjawiska pogodowe. W 2022 r. 
zmniejszyła się suma opadów w okresie wegetacji 
kukurydzy. Wydaje się, że już wyodrębniają się 
rejony powtarzalnego plonowania – zarówno na 
wysokim, jak i na niskim poziomie. Zasadniczo 
jest to związane z wysokością i rozkładem opa-
dów.

Potwierdza się celowość ograniczenia badania 
we wszystkich punktach tylko do grupy od-
mian średniowczesnych i uwolnienie niektórych 
punktów doświadczalnych od wczesnych, bądź 
średniopóźnych odmian. Wiele wskazuje na 
to, że wzrost niezawodności dojrzewania coraz 
późniejszych odmian będzie procesem trwałym. 
Wskazują na to, po raz kolejny, również wyniki 
doświadczeń z 2022 r. Średnie zawartości wody 
w ziarnie były niższe niż w 2021 r.

Nabiera jednak mocy pytanie: co będzie  
z wodą? Jaka będzie rejonizacja opadów? Gdzie 
ich zabraknie? Planując zasiewy i dobierając 
odmiany trzeba brać pod uwagę stopień ryzyka. 
Bazą do takich rozważań mogą być wykresy  

S1 i S2, których poprawność potwierdzi-
liśmy na przedstawionym przykładzie 
z udziałem odmian ES Skytower i SM 
Perseus.

Uwagi końcowe

Przedstawiona w artykule analiza zawie-
rająca elementy oceny niektórych, kon-

kretnych odmian jest tylko przykładem sposobu 
interpretacji tabel i wykresów. Nie obejmuje ona 
wszystkich aspektów oceny i pomija wszyst-
kie pozostałe odmiany. Czytelnik, korzystając  
z wyników doświadczeń zawartych w tabelach  
i wykresach, powinien samodzielnie dokonywać 
oceny i wyciągać niezbędne dla siebie wnioski.

Autor – jak zwykle – wykorzystał do tworze-
nia tabel i wykresów bazowe wyniki doświad-
czeń przygotowane przez zespół pracowników  
COBORU w Słupi Wielkiej. Jednocześnie autor 
dziękuje za udostępnienie przez Ośrodek tabel 
zawierających terminy siewu, zbioru doświadczeń 
i zestawienia opadów mierzonych w stacjach 
Ośrodka.

Zbigniew Kurczych
zjk375@wp.pl
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Wapnowanie pod kukurydzę
Wbrew pozorom kukurydza należy do roślin wrażliwych na nadmierną kwasowość gleby. 

Tylko w warunkach optymalnego odczynu może zrealizować swój olbrzymi potencjał plono-
twórczy. W stanowiskach kwaśnych reakcja kukurydzy na wapnowanie jest wysoka i wyraża 
się wysokim wzrostem plonu, nawet do 25%. Intensywne nawożenie w stanowiskach kwaśnych 
jest nieefektywne i pozbawione merytorycznych podstaw. Stąd też w racjonalnej gospodarce 
nawozowej regulacja odczynu ma pierwszeństwo przed nawożeniem.

Nadmierne zakwaszenie gleb w Polsce uwa-
żane jest za główny czynnik ograniczający ich 
produktywność. Według danych GUS w latach 
2016–2019 blisko 40% użytków rolnych miało 
odczyn bardzo kwaśny (pH < 4,5) i kwaśny (pH 
< 5,5). Taki obraz nie przedstawia obiektywnie 
zjawiska, ponieważ nie uwzględnia kategorii 
agronomicznej gleby.

Ponad połowa gleb jest nadmiernie  
zakwaszona

Bardziej miarodajna jest struktura potrzeb 
wapnowania. Według tego kryterium  

w skali kraju 35% użytków rolnych zaliczono do 
klasy koniecznych i potrzebnych, przy bardzo 
dużym zróżnicowaniu terytorialnym. W tych 
stanowiskach regulacja odczynu jest niezbędna 
do zahamowania degradacji gleby i poprawy 
efektywności nawożenia. Gdyby do tej puli 

zaliczyć jeszcze klasę „wskazane”, to problem 
nadmiernego zakwaszenia dotyczyłby 52% 
użytków rolnych. Bardzo źle wygląda sytuacja 
szczególnie w województwach wschodnich 
(rys. 1).

Jest pozytywny trend

Z danych Monitoringu Che-
mizmu Gleb Ornych Polski 

(www.gios.gov.pl/chemizm_gleb/) 
w 2020 r. wartość mediany (wartość 
środkowa dla danych uszerego-
wanych rosnąco) pH mierzonego 
w 1 molowym KCl wynosiła 5,8. 
Oznacza to, że połowa z 216 stałych 
punktów pomiarowo-kontrolnych, 
zlokalizowanych na gruntach or-
nych charakterystycznych dla po-
krywy glebowej kraju cechowała 
się odczynem poniżej tej wartości. 
W stosunku do minionych pięciu 
lat średni odczyn wzrósł o 0,7 
jednostki pH. Po raz pierwszy od 
czasu rozpoczęcia monitoringu 
w 1995 r. zanotowano trend po-
zytywny. Raczej nie jest to efekt 
programu „Ogólnopolski program 
regeneracji środowiskowej gleb 
poprzez ich wapnowanie” reali-Rys. 1. Struktura potrzeb wapnowania użytków rolnych wg województw  

z przedziału koniecznych i potrzebnych w latach 2016-2019.  
Opracowanie własne na podstawie danych GUS 2020

Optymalny odczyn gleby wpływa po-
zytywnie na jej strukturę, która zapew-
nia odpowiednie warunki do wzrostu 
korzeni, co ma kluczowe znaczenie dla 
pobierania wody i składników pokarmo-
wych. Gleba strukturalna jest łatwiejsza  
w uprawie, ma większe zdolności do ma-
gazynowania wody, a zarazem szybko od-
prowadza jej nadmiar. Zapewnia właściwe 
stosunki wodno-powietrzne.
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zowanego w latach 2020-2023, a szeroko za-
krojonej kampanii informacyjnej o znaczeniu 
regulacji odczynu gleby dla żyzności i produk-
tywności gleby, która skutecznie wpłynęła na 
postrzeganie problemu przez rolników. Efekty 
wdrożenia programu powinny ujawnić się  
w kolejnym punkcie pomiarowym tj. 2025 r.

Negatywne skutki zakwaszenia gleb

W warunkach nadmiernego zakwaszenia 
zachodzi wielokierunkowy proces 

degradacji gleby, którego konsekwencją jest sys-
tematyczny regres plonów i spadek opłacalności 
upraw. Odczyn gleby determinuje właściwości 
fizyczne, chemiczne i biologiczne. Wpływa na 
zdolność roślin do pobierania wody i składników 
pokarmowych. Decyduje o efektywności nawo-
żenia. Od kwasowości gleby zależy aktywność 
mikroorganizmów, dynamika przebiegu proce-
sów mineralizacji i humifikacji materii organicz-
nej, przyswajalność makro- i mikroelementów.  
W praktyce gleby kwaśne są często jednocześnie 
ubogie w przyswajalny fosfor, potas, magnez  
i bor. Większość makroskładników najlepiej 
jest przyswajalna przy pH 6,0-7,2, natomiast 
mikroskładników przy 5,5-6,5. Wyjątek stanowi 
molibden, który preferuje środowisko zasadowe. 

Najbardziej wrażliwy na odczyn jest fosfor, 
który jest kluczowy dla kukurydzy. Współ-
czynnik wykorzystania fosforu z nawozów jest 
bardzo niski i nawet w warunkach korzystnych 
nie przekracza 30% Najlepiej pobierany jest  
w zakresie pH 5,5-7,2. W warunkach kwaśnych 
silnie jest wiązany przez glin i żelazo, a w za-
sadowych przez wapń i staje się niedostępny 
dla roślin. Z kolei z grupy mikroskładników 

Tabela 1. Ocena potrzeb wapnowania gleb 
 

Potrzeb wapnowania 
Kategoria agronomiczna gleb i odczyn (pH) 

bardzo lekka lekka średnia ciężka 

Konieczne do 4,0 do 4,5 do 5,0 do 5,5 

Potrzebne 4,1-4,5 4,6-5,0 5,1-5,5 5,6-6,0 

Wskazane 4,6-5,0 5,1-5,5 5,6-6,0 6,1-6,5 

Ograniczone* 5,1*-5,5 5,6*-6,0 6,1*-6,5 6,6*-7,0 

Zbędne od 5,6 od 6,1 od 6,6 od 7,1 
 

*optymalne wartości pH dla kategorii agronomicznych gleb 
Źródło: Ocena potrzeb wapnowania, IUNG–PIB, http://iung.pl/dpr/wapnowanie1.html 

Tabela 2. Pobranie składnika kg na 1 tonę ziarna z odpowiednią ilością słomy 
 

Plon, t/ha 
Makroskładniki w kg Mikroskładniki w g 

N P K Mg Ca S B Cu Mn Zn 

1,0 26 5,4 23,2 5,7 6,7 6,6 11 14 107 85 

11,78* 306 64 273 67 79 78 130 165 1261 1002 
 

*średni plon ziarna dla wzorca w latach 2019-2020, w doświadczeniach PDO 
Źródło: https://dpr.iung.pl/potrzeby-pokarmowe-roslin/ 

  

Gleba pod uprawę kukurydzy powinna 
mieć odczyn w zakresie 5,5-6,5. Niższa 
wartość krytyczna dotyczy gleb lekkich, 
natomiast wyższa średnich i ciężkich. Tylko 
taki odczyn gwarantuje prawidłowe warun-
ki wzrostu i dobre zaopatrzenie w skład-
niki mineralne, zwłaszcza fosfor. Odczyn 
przy pH powyżej 5,5 jest wystarczający 
do wyeliminowania toksycznego glinu, na-
tomiast przy pH 6,5 zapewnia najwyższą 
przyswajalność fosforu. Badania pokazały, 
że wzrost odczynu gleby z pH 5,2 do 6,5 
zwiększa ilość przyswajalnego fosforu  
w glebie o 50%. Przekroczenie pH powyżej 
6,5 stwarza ryzyko uwstecznienia fosforu  
i mikroskładników.
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najbardziej wrażliwy na odczyn jest mangan. 
Jego dostępność zmniejsza się 100-krotnie na 
każdy przyrost pH o jedną jednostkę. Już przy 
pH powyżej 6,5 mogą wystąpić duże problemy 
z dostępnością składnika.

Nadmierna kwasowość zmniejsza wykorzy-
stanie azotu, głównego składnika plonotwór-
czego. Zahamowany zostaje proces nitryfikacji,  
w wyniku którego następuje transformacja 
formy amonowej do azotanowej, preferowanej 
przez rośliny. Wysokie stężenie azotu amonowe-
go prowadzi do dużych strat gazowych skład-
nika, a dodatkowo jest fitotoksyczne dla roślin, 
szczególnie w stadium kiełkowania i wschodów.

W glebach kwaśnych system korzeniowy jest 
płytki i zdeformowany. Jest to skutek działania 
aktywnego glinu, który działa fitotoksycznie. 
Pokrój roślin jest strzelisty, z objawami niedo-
żywienia. Zmniejsza się tolerancja na czynniki 
stresowe.

Wysoka kwasowość potęguje wymywanie 
składników z gleby, prowadząc do jej wy-
jałowienia. Kationy dodatnie wypierane są  
z kompleksu sorpcyjnego przez wodór lub 
glin, po czym wraz z wodą opadową zostają 
przemieszczone w głąb profilu glebowego poza 
zasięg korzeni. Szczególnie narażony jest ma-
gnez i wapń, a w dalszej kolejności potas i bor. 
Z kolei azotany i siarczany, jako aniony nie są 
zatrzymywane przez glebę i z zasady są podat-
ne na wymywanie. Dodatkowo w warunkach 

kwaśnych z powodu słabo rozwiniętych korzeni 
są źle pobierane. Dlatego ich straty mogą być 
bardzo duże.

W glebach kwaśnych wzrasta rozpuszczal-
ność i biodostępność metali ciężkich, co może 
prowadzić do ich akumulacji w roślinach, a tym 
samym znacznie pogarszać jakość plonów.

Kwaśny odczyn wpływa ujemnie na po-
pulację i aktywność dżdżownic. Organizmy 
te, „niedoceniani inżynierowie podziemia” są 
bardzo ważne dla właściwości gleby. Przyspie-
szają rozkład materii organicznej, uwalniają 
składniki w niej zawarte, czyniąc je dostępnymi 
dla rośliny. Poza tym drążą liczne i głębokie 
kanały w glebie, zwiększają infiltrację wody, 
przyśpieszają transport substancji organicznej 
i nawozów z powierzchni w głąb gleby.

Priorytety wapnowania

Nadrzędnym celem wapnowania jest 
doprowadzenie odczynu gleby do 

poziomu, który będzie najbardziej korzyst-
ny dla żyzności gleby w dłuższym okresie. 
Zasadą jest, że każda kategoria gleby ma 
swój własny, optymalny dla niej przedział 
pH, który odpowiada klasie ograniczonych 
potrzeb wapnowania (tab. 1). Dawka wapna 
konieczna do neutralizacji określonej kwa-
sowości gleby zależy głównie od jej odczynu 
oraz kategorii agronomicznej. Im niższe pH 
i cięższa gleba, tym potrzeby wapnowania 

Fot. 1. Wapno węglanowe jest naturalne i bezpieczne dla każdej gleby ( fot. D. Górski)
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są większe. W 2020 r. IUNG – PIB wy-
dał nowe zalecenia odnośnie wapnowania  
(T. Jadczyszyn, W. Lipiński. 2022. Zasady usta-
lania dawek wapna w doradztwie nawozowym. 
Nowe zalecenia w zakresie wapnowania gleb 
gruntów ornych i trwałych użytków zielonych. 
Wydawnictwo IUNG – PIB, Puławy 2022,  
16 ss.; link do publikacji: https://dpr.iung.pl).

Generalne zasady pozostały takie same. Do-
precyzowano jednak dawki wapna do konkret-
nej wartości odczynu. Takie podejście w wielu 
wypadkach pozwoli na bardziej racjonalne 
gospodarowanie wapnem. Jeżeli z wytycznych 
wynika, że zalecana dawka przekracza 3,5 t/ha 
CaO na glebach lekkich, 5,0 t/ha CaO na śred-
nich lub 6,0 t na ciężkich, całość należy rozłożyć 
na dwa etapy w odstępie dwuletnim. Wysokie 
dawki wapna zastosowane jednorazowo zwięk-
szają straty wapnia w procesie wymywania  
i powodują zbyt gwałtowne zmiany procesów 
zachodzących w glebie.

Gleby kwaśne z reguły są jednocześnie ubo-
gie w magnez. Wynika to głównie z wysokiej 
podatności tego składnika na wymywanie, 
które nasila się w warunkach niskiego odczynu.  
Z tego powodu przy okazji wapnowania zaleca 
się uzupełnić zasobność gleby w magnez. Gdy 
zasobność w magnez jest niska należy 30-
50% przewidzianej dawki wapna zastosować  

w postaci wapna magnezowego. Jest to najtańsze 
źródło składnika, o wiele korzystniejsze cenowo 
niż w nawozach typu siarczanowego.

Jaką formę wapna wybrać

O skuteczności wapnowania decyduje 
kilka czynników, spośród których 

najważniejsze są: typ wapna i rozdrobnienie, 
dokładność wymieszania z glebą oraz termin 
wykonania zabiegu. Wapno tlenkowe nadaje się 
przede wszystkim na mineralne gleby ciężkie 
oraz średnie, gdy jest konieczność szybkiej 
regulacji odczynu. Dobrze się rozpuszcza, ła-
two wchodzi w reakcję z wodą glebową, stąd 
też działa bardzo szybko. Niestety miejscowo 
silnie alkalizuje środowisko, co prowadzi do 
czasowej sterylizacji i zachwiania równowagi 
biologicznej. Gwałtownie przyspiesza rów-
nież proces mineralizacji materii organicznej, 
co jest niebezpieczne szczególnie na glebach  
o niskiej zawartości próchnicy. Dlatego  
w pozostałych przypadkach zaleca się stoso-
wać formę węglanową, naturalną i bardziej 
bezpieczną dla gleby.

Kiedy wykonać wapnowanie

Zabieg najlepiej wykonać na rok przed 
uprawą rośliny wrażliwej na wysokie 

zakwaszenie. Jest to szczególnie ważne dla 

Fot. 2. Okres pożniwny to najlepszy czas na wapnowanie ( fot. D. Górski)
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roślin o głębokim systemie korzeniowym, a do 
takich należy kukurydza. Dla tych gatunków 
ważny jest nie tylko odczyn warstwy ornej, 
ale również podornej. Proces odkwaszania 
wymaga czasu i stabilizacja odczynu następuje 
z reguły nie wcześniej niż rok po wapnowaniu. 
Natomiast zmiana odczynu podglebia wymaga 
co najmniej 2-3 lat. Zabieg należy wykonać po 
żniwach. Termin ten daje możliwość równo-
miernego wymieszania wapna w całej warstwie 
ornej w toku kolejnych zabiegów uprawowych. 
Przeprowadzenie orki bezpośrednio po zabiegu 
nie jest zalecane. Większość wapna trafia wtedy 
na dno bruzdy i w praktyce nie bierze udziału 
w odkwaszaniu, z czasem zostaje wymyta  
i bezpowrotnie stracona. Wapnowanie po 
zbiorze przedplonu, a tym bardziej na wio-
snę nie jest zalecane. Nie wystarczy czasu na 
neutralizację nadmiernej kwasowości. Istnieje 
duże ryzyko wysokich start azotu w postaci 
amoniaku, który jest toksyczny dla kiełkują-
cych ziarniaków. Zmniejsza się przyswajalność 
fosforu, kluczowego składnika dla kukurydzy 
w początkowych fazach wzrostu.

W ostateczności wapnować na wiosnę

Wiosenne wapnowanie gleby pod kuku-
rydzę należy traktować jako ostatecz-

ność. Wapno trzeba wysiać jak najwcześniej, 
gdy gleba jest jeszcze wilgotna, co przyspieszy 

proces odkwaszania. Najlepiej zabieg wykonać 
jeszcze na powierzchniowo zamarzniętą glebę, 
gdy będzie możliwy przejazd z rozsiewaczem 
bez niszczenia jej struktury. W kolejnym eta-
pie, w warunkach sprzyjających, wapno należy 
głęboko wymieszać z glebą. Niestety, głęboka 
uprawa prowadzi do przesuszenia gleby, co jest 
wyjątkowo niewskazane w okresie wiosennym. 
Dodatkowo wapno chłonie wodę, co jeszcze 
bardziej zwiększa jej niedostatek. Przy braku 
wystarczającej ilości opadów skutki mogą być 
opłakane, a efekt wapnowania odwrotny do 
zamierzonego. Poza tym wapnowanie na wio-
snę koliduje z nawożeniem gnojowicą, azotem  
i fosforem. Odstęp pomiędzy nimi, ze względu 
na straty azotu lub uwstecznienie fosforu, po-
winien wynosić minimum kilka tygodni. 

Jeżeli z różnych powodów, z reguły dla 
ratowania plonu lub bardziej na otarcie łez, 
zachodzi konieczność regulacji odczynu  
w trakcie wegetacji kukurydzy, można zasto-
sować wyłącznie wysoko reaktywne wapno 
węglanowe w dawkach 0,5-1,0 CaO t/ha.  
W takim wypadku nie ma co liczyć na wysoką 
efektywność zabiegu.

Wapnować systematycznie

Zakwaszenie gleb w naszych warunkach 
jest procesem w dużej mierze naturalnym 

i ciągłym. Straty wapnia i magnezu z przyczyn 

Rys. 2. Opłacalność wapnowania w badaniach wieloletnich. Opracowanie własne na podstawie: https://extensionpublications.
unl.edu/assets/html/g1504/build/g1504.htm
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naturalnych i działalności rolniczej w cyklu 4-let-
niej rotacji mogą wynosić 600-1500 kg CaO/ha. 
To, że mimo braku systematycznego wapnowa-
nia kwasowość gleby pozostaje przez pewien 
czas stabilna, wynika ze zdolności buforowych 
gleb, które zależą przede wszystkim od składu 
mechanicznego i zawartości próchnicy. Im 
gleba lżejsza, tym ma mniejsze możliwości 
przeciwdziałania temu zjawisku. Żeby zrów-
noważyć straty wapnia dla podanych wyżej 
wartości, należałoby w rozważanym okresie 
zastosować 1,2-3,0 t/ha wapna o zawartości 
50% CaO.

Jeżeli zakup wapna ma być refundowany  
w ramach Programu priorytetowego „Ogólno-
polski program regeneracji środowiskowej gleb 
poprzez ich wapnowanie”, na fakturze muszą 
znaleźć się informacje o typie i odmianie wap-
na oraz dane o zawartości CaO lub CaO+MgO 
(szczegóły na stronach internetowych WFO-
SiGW).

Czy to się opłaca?

Jest to raczej pytanie retoryczne. Biorąc 
pod uwagę przedstawione wyżej argu-

menty nikt nie powinien mieć wątpliwości.  
W bardzo wąskim ujęciu opłacalność wapno-
wania jest adekwatna do stopnia zakwaszenia 
i wrażliwości roślin na odczyn. Jednak na 
problem należy patrzeć o wiele szerzej. Wap-
nowanie należy rozpatrywać jako inwestycję na 
lata. Utrzymanie kultury, sprawności i żyzności 
gleby na wysokim poziomie nie jest możliwe 
bez prawidłowego odczynu. Takich korzyści 
jak stabilność plonów, poprawa efektywności 
nawożenia, ograniczenie zanieczyszczenia 
środowiska i wielu innych nie da się łatwo 
oszacować.

Jak pokazują badania przeprowadzone  
w USA, nawet niewielkie przyrosty plonów  
w efekcie wapnowania w dłuższej perspektywie 
czasowej są wysoce opłacalne (ht tps://
extensionpublications.unl.edu/assets/html/
g1504/build/g1504.htm). 

W cytowanych badaniach wydatek ponie-
siony na wapnowanie w przeliczeniu na polskie 
realia wyniósł 486 zł/ha. Przy założeniu, że 
obecna cena wapna węglanowego odmiany 04  
i zwartości 50% CaO wynosi 180 zł/t (Nordkalk 
Standard Cal), odpowiadałoby to dawce 2,7 t 
wapna/ha lub 1,35 t CaO/ha. Zabieg wykonano 
przy pH gleby 5,5. W ciągu ośmiu lat trwania 
eksperymentu skumulowany przyrost plonu 
kukurydzy i soi z tytułu wapnowania wyniósł 
odpowiednio 0,5 t/ha i 1,0 t/ha. W tym przypad-
ku 80% wzrostu pochodziło ze zwiększonego 
plonu soi, a tylko 20% ze zwiększonego plonu 
kukurydzy. Wydaje się, że to niewiele. Ale 
kalkulacja pokazała, że po uwzględnieniu stopy 
procentowej w wysokości 5% od zainwestowa-
nej sumy, średni roczny dochód był wyższy niż 
średni roczny wydatek już w czwartym roku po 
wapnowaniu. Natomiast po ośmiu latach stopa 
zwrotu wyniosła szacunkowo 126%.

dr inż. Dariusz Górski
Instytut Ochrony Roślin – PIB,  

TSD w Toruniu

Kukurydza ma bardzo duży potencjał 
plonotwórczy, ale na wytworzenie wysokiego 
plonu z odpowiednią ilością słomy potrzebuje 
ogromnej ilości składników pokarmowych 
(tab. 2), w tym wapnia i magnezu, podstawo-
wych pierwiastków odpowiedzialnych za sta-
bilizację odczynu. W stanowisku kwaśnym 
nie jest możliwe spełnienie tych wymagań, 
nawet przy bardzo wysokim nawożeniu mi-
neralnym.

Regulacja odczynu przez wapnowanie 
daje wielokierunkowe korzyści dla gleby 
oraz środowiska naturalnego i jest wysoce 
opłacalna dla rolnika.
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Biologiczna i chemiczna ochrona kukurydzy  
przed chorobami i szkodnikami w 2023 r.

Treść niniejszej kampanii promocyjnej wyraża poglądy wyłącznie jej autora, za którą ponosi on bezwzględną odpowiedzialność. Komisja Europejska  
ani Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA) nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za potencjalne wykorzystanie zawartych w niej informacji.

Fot. 1. Fuzarioza kolb ( fot. P.K. Bereś)

W uprawie kukurydzy, zgodnie z informacjami podawanymi przez Instytut Ochrony Roślin – 
PIB, stosuje się średnio 0,74 kg substancji czynnych/ha. Najwięcej herbicydów (0,71 kg s.cz./ha), 
mniej fungicydów (0,02 kg s.cz./ha) i insektycydów (0,01 kg s.cz./ha). To stawia ją wśród roślin 
rolniczych o najmniejszym zużyciu pestycydów, co jednak nie oznacza, że w uprawie kukurydzy 
jest mniej zagrożeń.

Jak pokazuje bowiem praktyka, tylko 
nieliczne gospodarstwa mają możliwość 

prowadzenia ochrony roślin, gdy kukurydza 
przekroczy wysokość 1,8 m, a to wtedy właśnie 
pojawia się kilka bardzo groźnych organizmów 
szkodliwych. Problemem w ochronie chemicz-
nej są głównie względy techniczne, a nie brak 
zagrożeń.

Należy też dodać, że kukurydza to aktualnie 
jedyna roślina rolnicza, w której tak mocno 
rozwijana jest walka biologiczna, zwłaszcza  
z omacnicą prosowianką.

Podstawą użycia środków ochrony roślin 
zawsze jest monitoring

Ogół dostępnych środków do biologicz-
nej oraz chemicznej ochrony kukury-

dzy przed chorobami i szkodnikami ma różną 
formulację, sposób aplikacji, czy też termin 
stosowania. Wiele zależy od tego, czy jest to 
produkt syntetyczny czy naturalny. W kilku 
przypadkach wykorzystuje się bowiem żywe 
organizmy, więc wymagają odpowiedniej 
aplikacji, nie wspominając już o kwestiach 
związanych z przechowywaniem. Mamy zatem 
do czynienia z: zaprawami nasiennymi, mikro-
granulatami doglebowymi, płynnymi środkami 
doglebowymi, środkami do opryskiwania gleby 
lub roślin, biopreparatami w postaci zawieszek 
na liście, kulek naglebowych czy też „żywych 

nośników” aplikowanych przez rozsypywanie 
powierzchniowe, a w których ukryty jest czyn-
nik biologicznego zwalczania.

Bez względu na to jaki preparat stosuje się  
i przeciwko jakiemu agrofagowi, zawsze podsta-
wą jego użycia jest monitoring pojawu organi-
zmu szkodliwego celem ustalenia optymalnego 
terminu aplikacji.
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Biopreparaty w kukurydzy

W odniesieniu do chorób kukurydzy, 
aktualnie w programie ochrony tej 

rośliny jest tylko jeden biofungicyd mikrobiolo-
giczny (tab. 1). Zawiera on grzyb Trichoderma 
asperellum, którego celem działania jest ograni-
czenie rozwoju fuzariozy łodyg i fuzariozy kolb 
już od początku wegetacji kukurydzy.

W odniesieniu do szkodników, walka biolo-
giczna, póki co jest skierowana jedynie przeciwko 
larwom stonki kukurydzianej z wykorzystaniem 
nicienia owadobójczego oraz jajom omacnicy pro-
sowianki, które ogranicza się z wykorzystaniem 
kruszynka. Biopreparaty zawierające te makro-
organizmy nie podlegają rejestracji.

Larwy stonki zasiedlają plantacje pro-
wadzone w monokulturze. Do ich ograni-
czania używa się biopreparat zawierający 
owadobójczego nicienia Heterorhabditis 
bacteriophora (tab. 2). Biopreparat po 
rozrobieniu w wodzie aplikuje się do gleby za 
pomocą podajnika do nawozów płynnych w 
trakcie siewu kukurydzy.

Najwięcej biopreparatów w uprawach ku-
kurydzy stosuje się aktualnie do ograniczania 
jaj omacnicy prosowianki. W Polsce większość 
biopreparatów zawiera jeden gatunek kruszynka 
– Trichogramma brassicae. W tabeli 3 zestawio-
no biopreparaty z kruszynkiem, które można w 

Tabela 1. Biofungicydy zarejestrowane do ochrony kukurydzy przed chorobami grzybowymi w 2023 r. 
 

Preparat Czynnik  
zwalczający 

Postać 
biopreparatu 

Sposób  
aplikacji 

Liczba 
zabiegów 

Dawka 
(kg/ha) 

Xilon Trichoderma asperellum 
(szczep T34) granule rzędowo w trakcie 

siewu kukurydzy 1 10 kg 

 

Źródło: Rejestr środków ochrony roślin MRiRW (01.03.2023 r.) 
  

Tabela 2. Preparaty zawierające nicienie do ograniczania larw stonki kukurydzianej na kukurydzy 
dostępne w Polsce (nie wymagają rejestracji) 
 

Preparat Czynnik 
zwalczający 

Postać 
biopreparatu 

Sposób  
aplikacji 

Liczba 
zabiegów 

Dawka  
na hektar 

Ilość 
wody 
na ha 

Dianem Heterorhabditis 
bacteriophora 

proszek do 
sporządzania 

zawiesiny wodnej 

do gleby podczas 
siewu kukurydzy 1 2 miliardy 

nicieni 200-400 l 

 

Źródło: Opracowanie własne na bazie informacji handlowych 
 
  Tabela 3. Biopreparaty zawierające kruszynka do zwalczania omacnicy prosowianki  
                 (nie wymagają rejestracji) 
 

Biopreparat Postać  
biopreparatu 

Sposób  
wyłożenia 

Liczba 
introdukcji 

Dawka  
na hektar 

Ilość błonkówek 
uwalnianych na 
hektar uprawy 

Trichocap 
kartonowe, 
biodegradowalne 
zawieszki 

ręcznie 1–2 25 zawieszek ok. 250 tys. 

Tricholet 
luźna postać na 
odpowiednim 
nośniku 

wiatrakowiec, 
śmigłowiec, 
samolot, dron 

1–2 postać sypka ok. 150-250 tys. 

Trichosafe 
zawieszki 

kartonowe, 
biodegradowalne 
zawieszki 

ręcznie 1–2 30 lub 50 
zawieszek ok. 220 tys. 

Trichosafe 
kulki 

biodegradowalne 
kulki aplikowane  
na glebę 

ręcznie, rozrzutnik 
kulek, dron 1–2 100 kulek ok. 220 tys. 

 

Źródło: Opracowanie własne na bazie informacji handlowych 
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kraju kupić. Sygnałem do pierwszego wyłożenia 
kruszynka jest pojawienie się pierwszych motyli 
lub złóż jaj omacnicy na roślinach, co ma zwykle 
miejsce w drugiej lub trzeciej dekadzie czerwca 
(południe kraju) lub pod koniec czerwca bądź w 
pierwszych dniach lipca (środkowa i północna 
Polska). Drugą introdukcję przeprowadza się po 
7-10 dniach od pierwszej.

Zaprawy fungicydowe dobrać  
do agrofagów

W tabeli 4. zaprezentowano zaprawy 
nasienne o działaniu fungicydowym. 

Kupując materiał siewny zwykle nabywamy go 
już z zaprawą na jaką zdecydował się hodowca 
lub dystrybutor. Jeżeli dana zaprawa nie chroni 
roślin przed chorobą, która może być na danym 
polu, to trzeba jak najszybciej zgłosić 
ten fakt, by użyto odpowiedniego 
preparatu, ewentualnie na własną rękę 
zlecić firmie zewnętrznej doprawie-
nie ziarna konkretnym środkiem. Na 
rynku detalicznym większości zapraw 
nasiennych nie można już kupić. Mogą 
je nabywać tylko wyspecjalizowane 
podmioty zaprawiające usługowo ma-
teriał siewny.

Zoocydowymi trzeba doprawić

Dzięki zaprawom nasiennym 
można ograniczać pojaw także 

niektórych szkodników. Aktualnie są 
to tylko ptaki (odstraszanie), drutowce, 

larwy stonki kukurydzianej i rolnice.  
W tabeli 5. wymieniono aktualnie dostęp-
ne preparaty. Chcąc użyć danej zaprawy 
zoocydowej należy zgłosić ten fakt na 
etapie zamawiania materiału siewnego 
lub skorzystać z usługowego „doprawiania”. 
Nie ma przeciwskazań, aby na okrywie ziar-
niaka była warstwa zaprawy fungicydowej oraz 
zoocydowej.

Fungicydy nalistne zabezpieczają  
przed chorobami

Do ograniczania chorób pojawiających się 
od późnej wiosny oraz w okresie lata 

stosuje się fungicydy nalistne. Zarejestrowane 
preparaty są przeznaczone głównie do ogra-
niczania pojawu drobnej i żółtej plamistości 

Tabela 4. Zaprawy przeciwko chorobom kukurydzy na sezon wegetacyjny 2023 
 

                  Choroba     Preparat Substancja  
czynna Dawka 

Zgorzel siewek,  
głownia guzowata kukurydzy,  
głownia pyląca kukurydzy 

Alios 300 FS tritikonazol 110 ml/100 kg ziarna 

Głownia pyląca kukurydzy Lumiflex ipkonazol 18 ml/100 kg ziarna 

Zgorzel siewek,  
głownia pyląca kukurydzy Rancona 450 FS ipkonazol 5,5 ml/100 kg ziarna 

18 ml/100 kg ziarna 

Zgorzel siewek Redigo M 120 FS metalaksyl + protiokonazol 15 ml/100 kg ziarna 

Zgorzel siewek,  
głownia pyląca kukurydzy Vibrance 500 FS sedaksan 2,5 ml/50 tys. ziarna 

15 ml/50 tys. ziarna 

Zgorzel siewek Surrender fludioksonil 50 ml/100 kg ziarna 
 

Źródło: Rejestr środków ochrony roślin MRiRW (01.03.2023 r.) 

Fot. 2. Kruszynek pasożytujący jaja omacnicy ( fot. P.K. Bereś)
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liści, a dodatkowo przeciwko rdzy kukurydzy 
oraz fuzariozie (tab. 6). W etykietach każdego 
z preparatów jest podany okres stosowania, 
jednak zasada dobrze się sprawdzająca jest 

taka, że zabieg wykonujmy z chwilą wykrycia 
pierwszych objawów chorobowych, zanim pa-
togeny się rozprzestrzenią i uszkodzą kolejne 
komórki. Roślina już nie zregeneruje uszkodzo-

Tabela 5. Zaprawy przeciwko szkodnikom kukurydzy na sezon wegetacyjny 2023 
 

                Szkodnik    Insektycyd Substancja  
czynna 

Dawka w litrach  
na 100 kg ziarna 

Drutowce,  
larwy stonki kukurydzianej Force 20 CS teflutryna 50 ml/50 tys. ziarna 

Rolnice Fortenza 600 FS cyjanotraniliprol 37,5 ml/50 tys. ziarna 

Ptaki Korit 420 FS ziram 87,5 ml/50 tys. ziarna 
 

Źródło: Rejestr środków ochrony roślin MRiRW (01.03.2023 r.) 

Tabela 6. Fungicydy nalistne zarejestrowane do zwalczania chorób kukurydzy w 2023 r. 
 

        Choroba grzybowa        Fungicyd Substancja  
czynna 

Dawka 
(l/ha) 

Drobna plamistość liści,  
rdza kukurydzy,  
żółta plamistość liści 

Retengo piraklostrobina 0,7-1,0 

Żółta plamistość liści,  
drobna plamistość liści 

Propulse 250 SE 
Tavares 250 SE 

fluopyram + 
protiokonazol 1,0 

Drobna plamistość liści Patras 
Remora 

azoksystrobina + 
tebukonazol 1,0 

Żółta plamistość liści kukurydzy,  
fuzarioza kukurydzy 

Belanty 
Dynergy 
Vayo 

mefentriflukonazol 1,25 

Żółta plamistość liści,  
drobna plamistość liści 

Agristar 250 SC 
Agristar Bis 250 SC 
Alissa 
Azbany 250 SC 
AzoGuard 
Azoksystrobi 250 SC 
Azoscan 250 SC 
Azoxymoc 
Aztek 250 SC 
Azyl 250 SC 
Demeter 250 SC 
Erazer 
Komilfo 250 SC 
Korazzo 250 SC 
Ksystro 250 SC 
Rezat 250 SC 
Strobin 250 
Strobin 250-I 
Strobin 250-II 
Tascom 250 SC 
Tazer 250 SC 
Tiger 250 SC 
Zetar 250 SC 

azoksystrobina 1,0 

 

Źródło: Rejestr Środków Ochrony Roślin MRiRW (01.03.2023 r.) 
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Tabela 7. Zoocydy zarejestrowane do ochrony kukurydzy przed szkodnikami na 2023 r. 
 

Szkodnik Preparat Substancja  
czynna Dawka 

Drutowce 
SoilGuard 0,5 GR 

teflutryna 
15 kg/ha 

SoilGuard 1,5 GR 7-10 kg/ha 
Belem 0,8 MG cypermetryna 12-24 kg/ha 

Mszyce 

Arkan 050 CS 
Judo 050 CS 
Karate Zeon 050 CS 
Kusti 050 CS 
LambdaCE 050 CS 
Ninja 050 CS 
Topgun 05 CS 
Wojownik 050 CS 

lambda-cyhalotryna 0,1 l/ha 

Omacnica 
prosowianka 

Arkan 050 CS 
Judo 050 CS 
Karate Zeon 050 CS 
Kusti 050 CS 
LambdaCe 050 CS 
Ninja 050 CS 
Topgun 05 CS 
Wojownik 050 CS 

lambda-cyhalotryna 0,2 l/ha 

Lamdex Extra 2,5 WG lambda-cyhalotryna 0,20 – 0,40 kg/ha 
Mimic tebufenozyd 0,75 l/ha 
Globe 
Sparviero 
Sparrow 
Kidrate 

lambda-cyhalotryna 0,125 l/ha 

Agriprol 200 SC 
Chloran 200 SC 
Chloran4Insects 200 SC 
Coragen 200 SC 
Cordero 200 SC 
Corleone 200 SC 
Corprima 200 SC 
Klorantranil 
Kobalt 200 SC 
Mulier 200 SC 
Voliam 

chlorantraniliprol 0,125 l/ha 

  

Fot. 3. Ziarno siewne kukurydzy 
pokryte zaprawą ( fot. P.K. Bereś)
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Szkodnik Preparat Substancja  
czynna Dawka 

Stonka 
kukurydziana – 

larwy 

SoilGuard 0,5 GR 
teflutryna 

15 kg/ha 

SoilGuard 1,5 GR 12 kg/ha 

Belem 0,8 MG cypermetryna 12-24 kg/ha 

Ślimaki nagie 

Lima Oro 3 GB 
Medal 3 GB 
Siga 3 GB 
Slugicol 3 GB 
Slugix 3 GB 
Sneg 3GB 

metaldehyd 7 kg/ha 

Ironmax Pro 
Sluxx HP 
Daxxos 
Douxx 
Iroxx 
Minixx 
Pixxela 

fosforan żelaza 7 kg/ha 

Lima Oro 5 GB 
Limgol 5 GB 
Metkol 5 GB 
Molufries 5 GB 
Push 5 GB 
Sharmet 5 GB 

metaldehyd 4 kg/ha 

Soltex Niezawodny 
Snailmax 05GB trutka  
na ślimaki w granulacie 

Slug-Off metaldehyd 5 kg/ha 
 

Źródło: Rejestr Środków Ochrony Roślin MRiRW (01.03.2023 r.) 

cd. tabeli 7. Zoocydy zarejestrowane do ochrony kukurydzy przed szkodnikami na 2023 r.

nych tkanek, zatem monitoring pojawu chorób 
jest tu ważny.

Insektycydy zwalczają drutowce i stonkę

Przy ograniczaniu szkodników wiosen-
nych, obok zapraw nasiennych, w 2023 r. 

plantatorzy mogą użyć także mikrogranulaty 
doglebowe zawierające teflutrynę bądź cyper-
metrynę (pyretroidy), które aplikuje się w czasie 
siewu kukurydzy. Żeby je zastosować trzeba 

mieć siewnik dostosowany do ich aplikacji. Tego 
typu insektycydy służą do ograniczania drutow-
ców i larw stonki kukurydzianej. W później-
szym czasie można ograniczać ślimaki, mszyce  
i omacnicę prosowiankę za pomocą dostępnych 
moluskocydów i insektycydów nalistnych wy-
mienionych w tabeli 7.

dr hab. Paweł K. Bereś, prof. IOR – PIB
Instytut Ochrony Roślin – PIB,  

TSD w Rzeszowie



531(63) 23 KUKURYDZA

Pozostałości herbicydów w glebie,  
a możliwość uprawy kukurydzy

Mimo zapowiedzi ostrej zimy, jak dotąd przebiega ona łagodnie. Można powiedzieć – bar-
dzo łagodnie. Ale przed nami jeszcze bardzo zmienny marzec… Trudno przewidzieć przebieg 
warunków atmosferycznych, ale na pewno warto być przygotowanym na wyjście awaryjne,  
w przypadku, gdy oziminy wymarzną.

Aktualne warunki sprzyjają rozhartowaniu 
ozimin. Trudno uwierzyć, by zimowe 

temperatury w granicy plus kilku do kilkunastu 
stopni utrzymały się do momentu ruszenia we-
getacji. Można się spodziewać nadejścia poważ-
nego ochłodzenia. Jeżeli nadejdzie, a nie będą 
mu towarzyszyły obfite opady śniegu, wówczas 
niezahartowane plantacje rzepaku i zbóż mogą 
wymarznąć. To bardzo pesymistyczny scena-
riusz, nikomu nie należy życzyć żeby się spełnił, 
ale niestety musimy być na niego przygotowani.

Ratunek w przesiewach

W przypadku przesiewów, których nie 
można wykluczyć także z innych 

przyczyn niż wymarzniecie ozimin, należy się 
spodziewać dużego zainteresowania siewem 
kukurydzy. Areał jej uprawy ciągle wzrasta  
i w przypadku uzyskania potencjalnych stano-
wisk, wielu plantatorów będzie rozpatrywało 
zwiększenie powierzchni jej uprawy. Ale taką 
decyzję będzie można podjąć wyłącznie w sto-
sunku do stanowisk dla niej bezpiecznych.

Kukurydza należy do roślin dość odpornych 
na działanie wielu chwastobójczych substan-
cji czynnych, stosowanych w przedplonie. 
Następcze działanie herbicydów stosowanych  
w różnych uprawach w przypadku terminowego 
ich zbioru nie ma wpływu na prawidłowy wzrost  
i rozwój kukurydzy. W oficjalnych zaleceniach 
dotyczących następstwa, w niektórych przypad-
kach zwraca się uwagę na konieczność wyko-
nania orki, która i tak należy do podstawowych 
zabiegów agrotechnicznych.

Stanowiska niezalecane

Do wyjątków należą stanowiska po zli-
kwidowanym rzepaku odchwaszczane 

preparatami z udziałem napropamidu i propyza-
midu. Wymagana przerwa, od ich zastosowania 
do siewu kukurydzy, wynosi kilka miesięcy 
(150-180 dni). W przypadku niekorzystnego 

przebiegu warunków klimatycznych, np. dłu-
giego okresu suszy, w glebie mogą pozostać 
resztki wymienionych substancji czynnych.  
W nietypowych sytuacjach, tego typu stanowi-
ska pod kukurydzę, nie należą do optymalnych. 
Napropamid i propyzamid są także stosowane 
w innych uprawach (czasami zalecenia doty-
czą upraw małoobszarowych), dlatego trzeba 
dokładnie analizować jaki czas upłynął od ich 
aplikacji.

Czym przesiewać?

Stanowiska po ewentualnie wcześniej 
zlikwidowanych plantacjach, na których 

znajdował się rzepak ozimy i zboża ozime naj-
częściej ponownie obsiewa się formami jarymi 
tych upraw. Można także rozpatrzyć możliwość 
siewu kukurydzy, ale w to wymaga dokładnej 
analizy i wiedzy – jakie substancje czynne sto-
sowano w likwidowanych uprawach.

Liczny udział regulatorów wzrostu
• Po zastosowaniu popularnych regulatorów 

wzrostu (2,4-D, dikamba, mekoprop-P, 
MCPA) nawet w okresie wiosennym nie ma 
żadnych przeciwwskazań siewu kukurydzy. 
Podobnie po zastosowaniu samego pikloramu 
w rzepaku.

• Dyskusyjne jest następcze działanie fluroksy-
pyru. Jest on reprezentowany przez kilkanaście 
herbicydów, przede wszystkim zalecanych  
w zbożach. Część etykiet w ogóle nie informuje 
o jego działaniu następczym w stosunku do 
kukurydzy, jak wynika z ogólnych danych, jej 
siew jest możliwy po dokonaniu orki przed-
siewnej. Z kolei preparaty Fluxyr Pro, Minstrel 
i Starane 333 EC zawierające sam fluroksypyr 
zalecane są do bezpośredniego odchwaszczania 
kukurydzy. Jej ponowny siew w przypadku 
dwóch pierwszych preparatów jest możliwy 
po upływie 5 tygodni od zabiegu (plus orka). 
Oznacza to, że jest całkowicie selektywny 
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stosowany nalistnie i mimo, że uważa się za 
wnikający w 100% przez zielone części roślin, 
istnieją pewne obawy wnikania go przez kieł-
kujące nasiona i/lub słabo rozwinięty system 
korzeniowy. Dodatkowo w etykietach zamiesz-
czono informacje o możliwości spowodowania 
przemijających uszkodzeń.

• Po zbliżonych chemicznie do siebie regula-
torach wzrostu – aminopyralid i chlopyra-
lid, następstwo jest bardzo zróżnicowane.  
W przypadku pierwszego wymagana przerwa 
to około 90 dni, natomiast na stanowiskach po 
chlopyralidzie przerwa nie jest wymagana.

• Ostatni z regulatorów wzrostu to najnowszy 
halauksyfen metylu (Arylex). Jeżeli został za-
stosowany podczas jesieni, kukurydzę można 
siać bez obaw, po zabiegu wiosennym należy 
odczekać około 30 dni. Po zastosowaniu go 
w mieszaninie z floroksypyrem wymagana 
przerwa wynosi 60 dni, chlopyralidem 
około 125 dni, florasulamem 30 dni,  
a w przypadku uprawy uproszczonej 60 
dni, z pikloramem 120 dni.

Sulfonyloczniki i im podobne
• Działanie następcze sulfonylomoczni-

ków i preparatów reprezentujących ten 
sam mechanizm działania jest różne. 
Po zabiegu amidosulfuronem, flora-
sulamem lub tritosulfuronem można 
od razu siać kukurydzę po przeprowa-
dzeniu orki.

• Po wcześniejszym zaoraniu pól 
odchwaszczanych herbicydami  
z udziałem: bensulfuronu, jodosulfu-
ronu metylosodowego, metsulfuronu, 
mezosulfuronu i propoksykarbazonu 
sodu nie zaleca się siewu kukurydzy. 
W ramach ograniczeń czasowych 
obejmujących przerwę 30 dni należy 
wymienić piroksysulam i tribenuron 
metylu. W niektórych fabrycznych 
mieszaninach ilość poszczególnych 
substancji jest mniejsza, stąd także 
po 30 dniach można siać kukurydzę 
po uprzednio zastosowanej miesza-
ninie jodosulfuronu metylosodowego 
oraz tienkarbazonu metylu, także  
z dodatkiem 2,4-D.

• Tifensulfuron metylu jest komponentem wielu 
herbicydów zbożowych. Na ogół po zastoso-
waniu mieszanin z jego udziałem, nie zaleca 
się siewu kukurydzy. Wyjątkiem są jego mie-
szaniny z tribenuronem metylu po zastosowa-
niu, których na wcześniej zaoranym polu nie 
ma przeciwskazań siewu kukurydzy. Tifensul-
furon metylu należy uznać za bezpieczny, po-
nieważ sam oraz w mieszaninach jest zalecany  
w kukurydzy.

Jedyny mocznik
• Na krajowym rynku pozostała już tylko 

jedna substancja czynna z grupy moczni-
ków – chlorotoluron stosowany w zbożach. 
Na plantacjach wcześniej zlikwidowanych,  
a odchwaszczanych tym związkiem nie zaleca 
się siewu kukurydzy.

Nie najlepiej wybrane stanowisko pod kukurydzę ( fot. A. Paradowski)
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Środki parzące
• Środki parzące na ogół nie mają wpływu na 

działanie następcze. Jednak w przypadku 
wcześniejszej likwidacji plantacji po zastoso-
waniu bifenoxu, kukurydza nie jest wymie-
niana jako roślina następcza, natomiast po 
zabiegu karfentrazonem etylu należy odczekać 
około 30 dni.

• 
Tylko w mieszaninach
Jest kilka substancji czynnych, które są jedy-

nie komponentami w mieszaninach fabrycznych, 
a ich udział ma wpływ na ograniczenie następ-
czego siewu kukurydzy. Są to:
• Pikolinafen stosowany łącznie z pendimetaliną 

(Picona) wyklucza przesiewy kukurydzy, na-
tomiast w mieszaninie z flufenacetem (Pontos) 
pozwala na jej wysiew po upływie 60 dni.

• Podobnie dimetenamid-P jest zalecany jedy-
nie w mieszaninach fabrycznych. Stanowi 
on przeszkodę w przesiewach kukurydzy.  
W przypadku zastosowania go z chinomera-
kiem w ogóle nie zaleca się siewu kukurydzy, 
a w przypadku mieszaniny z chlomazonem  
i metazachlorem kukurydzę można siać do-
piero po 7 miesiącach.

Graminicydy
Graminicydy dzieli się na dwie grupy. Stoso-

wane do zwalczania chwastów jednoliściennych 
w uprawach dwuliściennych oraz specyficzne 
zalecane w zbożach w celu zwalczania głównie 
miotły zbożowej i wyczyńca polnego. Jako, że 
kukurydza jest trawą, należy zachować pewną 
ostrożność.
• Chizalofop-P etylowy i chizalofop-P tefury-

lowy wymaga przerwy 42 dni.
• Cykloksydym i kletodym wymagają przerwy 

28 dni.
• Fenoksaprop-P etylu stosowany w zbożach 

nie stanowi przeszkody w siewie kukurydzy 
na stanowiskach wcześniej zlikwidowanych.

• Fluazifop-P butylu można stosować po 56 
dniach po dawkach „perzowych” (najwyż-
szych), po pozostałych po 14 dniach.

• Pinoksaden stosowany w zbożach podczas 
jesieni nie ma ujemnego wpływu na rozwój 
kukurydzy, natomiast w przypadku zabiegu 

wiosennego siew kukurydzy nie jest wska-
zany. Pinoksaden stosowany w mieszaninie  
z florasulamem wymaga przerwy wynoszącej 
minimum 30 dni, (mimo, że w mieszaninie 
jest stosowany w bardzo zbliżonej dawce jak 
pojedynczo).

• Propachizafop – po zastosowaniu tej substan-
cji po wcześniejszej likwidacji plantacji nie 
zaleca się siewu kukurydzy.

Całkowicie bezpieczne
• Do bezpiecznych substancji czynnych lub ich 

mieszanin należą stosowane wcześniej w rze-
paku lub zbożach: beflubutamid, chinomerak 
+ imazamoks, chlomazon, diflufenikan, diflu-
fenikan + florasulam + penoksulam, dimeta-
chlor, flufenacet, flufenacet + metrybuzyna, 
metazachlor, flurochloridon, pendimetalina, 
petoksamid i prosulfokarb.

inż. Adam Paradowski
ekspert ochrony roślin miesięcznika  

„Nowoczesna Uprawa”
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Nawożenie zlokalizowane kukurydzy

Treść niniejszej kampanii promocyjnej wyraża poglądy wyłącznie jej autora, za którą ponosi on bezwzględną odpowiedzialność. Komisja Europejska  
ani Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA) nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za potencjalne wykorzystanie zawartych w niej informacji.

Kukurydza jest rośliną o wysokim potencjale plonowania. Aby go uzyskać, należy prawi-
dłowo zaplanować strategię nawożenia, nie tylko w odniesieniu do azotu, ale także fosforu.

W uprawie kukurydzy, zwłaszcza na 
ziarno, znaczenie fosforu jest szcze-

gólnie duże, ponieważ wywiera on bezpośredni 
wpływ nie tylko na dojrzewanie ziarna, ale 
i na stopień jego wykształcenia. Kukurydza 
odznacza się specyficzną dynamiką jego po-
bierania. Niewielkie ilości fosforu pobiera  
w początkowych fazach rozwojowych. W miarę 
upływu okresu wegetacji pobieranie wzra-
sta i trwa aż do momentu dojrzałości pełnej 
ziarna (nalewanie ziarna). Stąd też krytyczne 
fazy zapotrzebowania kukurydzy na fosfor 
przypadają na okres początkowego rozwoju, 
czyli od kiełkowania do fazy BBCH 16/18 oraz  
w okresie dojrzewania.

Pobieranie fosforu ogranicza niska  
temperatura

Wielu autorów zwraca szczególną 
uwagę na wpływ niskich temperatur 

gleby (poniżej 6–8°C), które ograniczają pobie-
ranie fosforu przez siewki kukurydzy. Kukury-
dza jako gatunek ciepłolubny, charakteryzuje 
się dużą wrażliwością na niskie temperatury, 
co przejawia się zmniejszonym pobieraniem 
fosforu w okresie wczesnej wiosny. Na skutek 
bardzo powolnego przemieszczania fosforu w 
glebie, strefa jego pobierania ogranicza się do 
bezpośredniego sąsiedztwa korzenia.

Aplikacja nawozu razem z wysiewem 
nasion

Jedyną i zarazem racjonalną metodą chro-
niącą młode rośliny kukurydzy przed 

głodem względem tego składnika jest zloka-
lizowana (rzędowa) metoda wysiewu nawozu. 
Aplikowanie nawozu fosforowego jednocześnie 
z siewem nasion ma na celu użyźnienie gleby 
w tym miejscu, gdzie rozwijają się korzenie 
młodych roślin. Zwiększona koncentracja fos-
foru dzięki takiej metodzie wysiewu ułatwia 
pobieranie oraz wykorzystanie tego składnika  
z nawozu mineralnego. Sprzyja to obniżce 
kosztów i ochronie środowiska, a także skut-
kuje przyspieszonym dojrzewaniem kukurydzy, 
zwłaszcza w mniej korzystnych warunkach 
siedliskowych.

Stosując nawożenie (rzędowe) startowe  
w uprawie kukurydzy należy przestrzegać 
jednak kilku zasad. Nawóz nie powinien być 
zlokalizowany zbyt blisko nasion, aby nie do-
szło do zatrucia amoniakiem w przypadku, gdy 
zawiera on azot lub stężenie soli mogące dopro-
wadzić do uszkodzenia kiełkujące nasiona lub 
rozwoju systemu korzeniowego. Nie powinien 
być też umiejscowiony w zbyt dużej odległości 
od nasion, aby dostarczone składniki mineralne 
były dla roślin dostępne jak najszybciej.

Nawożenie zlokalizowane

Idealnym rozwiązaniem, stosowanym 
w praktyce jest usytuowanie nawozu  

w odległości 5 cm poniżej i 5 cm obok nasion 
kukurydzy. Nawożenie zlokalizowane jest 
szczególnie zalecane przy siewach bezpośred-
nich, ponieważ w tej technologii nie ma innej 
możliwości dostarczania nawozu w głąb gleby. 
Prawidłowe zlokalizowanie nawozu wiąże się  
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z jego równomiernym rozmieszczeniem w rzę-
dach pod nasionami. Brak takiego wyrównania 
oznacza nierównomierne wschody i wcześniej-
szy rozwój roślin, a co za tym idzie konkurencję 
między roślinami, która negatywnie odbije się 
na wynikach produkcji. Największą wrażliwość 
na zasolenie gleby wykazują rośliny w fazie 
kiełkowania i początkowych stadiach rozwo-
jowych. Ocenę wpływu nawozów na stężenie 
roztworu glebowego dokonuje się poprzez tzw. 
indeks solny (IS), porównując go do saletry 
sodowej (100). Najmniejszym (IS) odznaczają 
się superfosfaty (8-10), a największym kainit  
i sól potasowa (106, 120), oraz saletra amonowa 
(105). Jeśli przyjmiemy superfosfat potrójny 
jako punkt odniesienia (1), fosforan amonu 
uzyskuje wartość (2), saletra amonowa (10,5)  
a sól potasowa (12), co wskazuje że dwa ostatnie 
nawozy są ponad 10 razy bardziej zasalające niż 
superfosfat. Stąd też do nawożenia startowego 
należy używać najlepiej nawozów dwuskładni-
kowych, zawierających azot i fosfor np. fosforan 
amonu (IS=2). Kombinacja tych dwóch składni-
ków zwiększa pobieranie fosforu przez kukury-
dzę w początkowych fazach rozwojowych. Przy 
niedoborze fosforu w środowisku odżywczym 

rośliny pobierają mało azotu, natomiast 
przy zbyt wysokiej dawce fosforu po-
bieranie azotu jest ograniczone. Dlatego 
wyłącznie odpowiedni dla danej rośliny 
stosunek N:P zapewnia prawidłowy jej 
wzrost i rozwój. Stosowanie fosforu w ilości 
podobnej do poziomu azotu (np. stosunek N:P 
= 1:0,8) korzystnie wpływa na plon, natomiast 
ilość fosforu na poziomie znacznie wyższym 
od azotu (np. stosunek N:P = 1:1,6) powoduje 
depresję plonowania. Najlepszy stosunek N:P 
występuje w fosforanie amonu.

Co daje roślinom nawożenie  
zlokalizowane?

Dotychczasowe wyniki dotyczące takiej 
metody aplikacji składnika wskazują 

jednoznacznie na korzystny wpływ zlokalizo-
wanego nawożenia fosforem na wzrost, rozwój 
i plonowanie kukurydzy. Wpływ ten jest szcze-
gólnie duży w początkowym okresie rozwoju,  
w którym warunki pogodowe panujące w Polsce 
są często dla kukurydzy stresogenne (zimno, 
sucho). Niekorzystny przebieg pogody w tym 
okresie utrudnia pobieranie przez kukurydzę 
składników pokarmowych, głównie fosforu, co 

Fot. 1. Efektywność metody aplikacji nawozu NP w badaniach własnych w 2017 r.  
Po lewej stronie kukurydza nawożona rzędowo, po prawej rzutowo ( fot. P. Szulc)
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prowadzi do zahamowania wzrostu. Pozytywny 
wpływ startowego stosowania nawożenia na 
kukurydzę w początkowym okresie wegetacji 
znajduje również odzwierciedlenie w jej plo-
nowaniu. Plony ziarna są istotnie wyższe przy 
zlokalizowanym wysiewie nawozów łącznie  
z siewem nasion, aniżeli przy tradycyjnym 
nawożeniu rzutowym na całą powierzchnię 
gleby. Bardzo ważną cechą decydującą o 
opłacalności uprawy kukurydzy jest również 
wilgotność ziarna podczas zbioru. We wszyst-
kich badaniach wykonanych w Katedrze 
Agronomii Uniwersytetu Przyrodniczego w 
Poznaniu rzędowa aplikacja nawozów, w po-
równaniu do tradycyjnej (rzutowej) obniżała 
zawartość wody w ziarnie. Rzędowy sposób 
wysiewu nawozów pozwolił ponadto obniżyć 
poziom nawożenia mineralnego oraz rozszerzyć 

okres siewów kukurydzy, zwłaszcza 
poprzez możliwość ich przyspieszenia, 
co ma istotne znaczenie w okresowych 
niedoborach wilgoci wczesną wiosną  
w glebie. Uzyskane wyniki mają zatem 
duże znaczenie aplikacyjne, co może poprawić 
ekonomię i organizację uprawy kukurydzy  
w warunkach Polski.

Teoria poparta badaniami

W prowadzonych badaniach efektyw-
ność nawożenia startowego (rzędowe-

go) oceniano umieszczając nawóz w odległości  
5 cm w bok i poniżej nasion. Stwierdzono, że  
w latach suchych skuteczność tego sposobu 
nawożenia była niższa, w stosunku do lat 
o większej sumie opadów atmosferycznych 
w sezonie wegetacyjnym. Przejawiało się 

Tabela 1. Wpływ głębokości aplikacji nawozu NP na gromadzenie suchej masy przez  
                 kukurydzę (Szulc i in. 2021) 
 

Głębokość aplikacji nawozu NP 
Faza 

BBCH 17/18 
(kg/ha) 

Faza 
BBCH 18/19 

(kg/ha) 

Zbiór na kiszonkę 
(kg/ha) 

0 cm (nawożenie rzutowe) 136,4 508,4 18875,4 

5 cm 188,4 631,6 21245,6 

10 cm 183,7 634,3 20823,7 

15 cm 174,4 595,9 20074,6 
 
  
Tabela 2. Wpływ głębokości aplikacji nawozu NP na plonowanie oraz wskaźniki efektyw- 
                 ności stosowania fosforu (Szulc i in. 2020) 
 

Głębokość aplikacji nawozu NP Plon ziarna 
(t/ha) 

Wykorzystanie  
P z dawki nawozu 

(%) 

Efektywność rolnicza 
(kg ziarna/kg P  

z nawozu) 

0 cm (nawożenie rzutowe) 8,61 6,76 19,01 

5 cm 9,57 10,56 30,71 

10 cm 9,45 11,52 29,24 

15 cm 9,20 10,36 26,16 
 
  

Tabela 3. Efekty ekonomiczne stosowania nawożenia startowego w zł/ha 
 

Efekt stosowania Wielkość 
zmiany 

Cena 
jednostkowa 

Efekt  
finansowy 

Wzrost plonu + 8 dt/ha 140 zł + 1120 zł/ha 

Wilgotność ziarna - 1% 10 zł/t/% x 10 t = 100 zł + 100 zł/ha 

Wielkopolska Izba Rolnicza (2021) – kalkulacja uprawy kukurydzy na ziarno 140 zł/dt 
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2Rys. 1. Wpływ głębokości aplikacji nawozu na stan ilościowy roślin po wschodach (szt./m ) (Szulc i in. 2020)
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to brakiem wpływu nawożenia startowego 
(rzędowego) na niektóre cechy morfologiczne 
kukurydzy. Porównanie zatem różnych głębo-
kości umieszczenia nawozów, w stosunku do 
ziarniaka i powierzchni gleby może wskazy-
wać na celowość głębszego umiejscowienia 
nawozu w warunkach suszy, z którą prawie 
każdego roku mamy do czynienia. W związku  
z powyższym, w Katedrze Agronomii UP  
w Poznaniu założono doświadczenie polowe, 
w którym badano efektywność dawki fosforu 
(80 kg P205/ha) w zależności od głębokości jej 
usytuowania w glebie. Dawka fosforu była wy-
siewana w sposób tradycyjny (rzutowo), 5 cm 
od powierzchni gleby (ta sama głębokość co 
siew nasion), 10 cm od powierzchni gleby (5 cm  
poniżej nasion) i 15 cm od powierzchni gleby 

(10 cm poniżej nasion). Wykazano jednoznacz-
nie, że największą dynamiką początkowego 
wzrostu charakteryzowała się kukurydza,  
w której fosfor wysiano na głębokości siewu 
nasion oraz 5 cm poniżej nasion (tab. 1). Ze 
względu na to, że dynamika początkowego 
wzrostu oraz odżywienie roślin w fazie mło-
docianej decyduje o wielkości plonu ziarna, 
stąd też identyczny wpływ głębokości wysiewu 
fosforu odnotowano w przypadku plonu ziarna 
(tab. 2). Ponadto w badaniach w każdym z lat 
badań liczba roślin po wschodach kukurydzy 
wraz ze wzrostem głębokości wysiewu nawozu 
NP ulegała istotnemu zmniejszeniu (rys. 1).

prof. dr hab. Piotr Szulc 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
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Siewniki do kukurydzy
Uzyskiwanie wysokiej jakości plonów kukurydzy kiszonkowej i ziarnowej jest uzależnione 

między innymi od prawidłowo wykonanego siewu. Dokładne rozmieszczenie pojedynczych nasion 
w rzędach z zachowaniem równych odległości między nimi zapewniają siewniki punktowe. Taki 
wysiew stwarza korzystne warunki do wzrostu i rozwoju roślin.

Nowoczesny siewnik punktowy pozwala 
na wysiew określonej liczby nasion na 

powierzchnię pola. Dodatkowo może być wy-
posażony w nabudowany siewnik nawozowy do 
nawożenia startowego i urządzenie do wysiewu 
insektycydu w postaci granulatu.

Rodzaje zespołów wysiewających

Produkowane siewniki punktowe do kuku-
rydzy są wyposażane w sekcje z mecha-

nicznym lub pneumatycznym rozdziałem nasion. 
Siewniki z mechanicznym pojedynkowaniem 
nasion mogą mieć zespoły wysiewające typu 
tarczowego, taśmowego lub łyżeczkowego. Takie 
rozwiązania są tańsze w porównaniu do konstrukcji 
pneumatycznych, prostsze w obsłudze i zapewnia-
ją dokładne pojedynkowanie nasion kukurydzy. 
Ponadto są to maszyny lżejsze, co daje możliwość 
agregowania ich z ciągnikami o mniejszych mo-
cach. Charakteryzują się też niższymi cenami, co 
pozwala na zakup tego typu sprzętu przez rolników 
uprawiających kukurydzę na mniejszych areałach. 
Pewnym wymogiem dla tego typu siewników, 
ale nie sprawiającym większych problemów, jest 
konieczność nabycia nasion o podobnej wielkości 
i kształcie. W ten sposób można lepiej dopasować 
tarczę wysiewającą do wielkości zakupionych na-
sion i tym samym producent rolny może uzyskać 
lepszą jakość siewu i ograniczyć liczbę przepustów 
lub podwójnego wysiewu nasion.

Siewniki punktowe z pneumatycznym rozdzia-
łem nasion są obecnie częściej użytkowane przez 
producentów rolnych uprawiających kukurydzę 
oraz firmy świadczące usługi dla rolnictwa. Część 
tego typu maszyn charakteryzuje się też możliwo-
ścią bardziej uniwersalnego wykorzystania w po-
równaniu z siewnikami mechanicznymi, co jest ich 
niewątpliwą zaletą. Po zmianie tarcz i parametrów 
eksploatacyjnych, można nimi wysiewać nasiona 
różnych gatunków roślin. Pneumatyczne zespoły 
wysiewające dokładnie pojedynkują nasiona i są 
mniej wrażliwe na zróżnicowany ich kształt oraz 
wielkość, co bezpośrednio dotyczy kukurydzy. 
Siewniki pneumatyczne są najczęściej wyposa-
żane w podciśnieniowe zespoły wysiewające.  
W systemie podciśnieniowym nasiona są przysy-
sane do otworku w tarczy i następnie po obrocie 
tarczy poza strefą oddziaływania podciśnienia, 
spadają w bruzdkę grawitacyjnie. W przypadku 
systemu nadciśnieniowego, układ roboczy jest 
wyposażony w tarcze wysiewające z dużymi 
otworkami o kształcie lejka, w które wpada po 
kilka nasion. Obracająca się tarcza trafia w za-
sięg dyszy wydmuchującej powietrze, które jest 
podawane przez wentylator. Strumień powietrza 
powoduje usunięcie (wydmuchanie) nadmiaru 
nasion z otworu i pozostawienie na dnie tylko 
jednego. Następnie pojedyncze nasiona wypadają 
swobodnie do bruzdki.

Napęd mechaniczny sekcji wysiewających

Sekcje wysiewające nasiona w siewnikach 
punktowych mogą być napędzane mecha-

nicznie od kół jezdnych siewnika lub indywidu-
alnie od ogumionego koła zagęszczającego glebę 
nad wysianym nasionem w sekcji wysiewającej. 
Mechaniczne układy napędzające sekcje robocze 
siewników punktowych są łatwe w obsłudze, 
niezawodne i w prosty sposób umożliwiają regu-
lowanie liczby wysiewanych nasion na jednostkę 
powierzchni. W związku z tym, takie rozwiązania 
są standardowo stosowane w większości maszyn 
oferowanych na krajowym rynku. W niektórych 
modelach siewników amerykańskiej firmy Kinze 

Nowe konstrukcje siewników punktowych 
cechuje też duża elastyczność w wyborze wy-
posażenia opcjonalnego, co jest szczególnie 
przydatne dla rolników gospodarujących na 
dużych powierzchniach lub dla właścicieli 
firm usługowych. Dzięki dużemu zróżnico-
waniu oferty oraz bogatemu opcjonalnemu 
wyposażeniu, zainteresowany producent rolny 
może obecnie kupić maszynę dostosowaną do 
jego własnych potrzeb, warunków konkretne-
go gospodarstwa czy swoich indywidualnych 
oczekiwań.
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jest też dostępny napęd mechaniczny wykorzy-
stujący dodatkowe koła z oponami sprężynowy-
mi, które przenoszą napęd na zespoły robocze 
siewnika od jego kół jezdnych. To rozwiązanie 
jest również niezawodne i łatwe w regulacji oraz 
umożliwia dokładne nastawianie różnych norm 
wysiewu. Zastosowane na felgach opony spręży-
nowe zapewniają bezpoślizgowy napęd podczas 
pracy. Wadą napędu od kół jezdnych siewnika 
jest natomiast niejednakowa dokładność siewu  
z powodu występującego poślizgu między kołem 
jezdnym, a powierzchnią pola. Poślizg ten rośnie, 
wraz ze zwiększaniem prędkości roboczych,  
w wyniku powstających drgań koła jezdnego.

Napęd elektryczny sekcji wysiewających

Producenci siewników punktowych coraz 
częściej do napędu zespołów wysiewają-

cych wykorzystują silniki elektryczne. Mają one 
wiele zalet i dają znacznie więcej możliwości  
w porównaniu do konwencjonalnego mechanicz-
nego układu napędowego. Użycie napędu elek-
trycznego w postaci silnika upraszcza konstrukcję 
maszyny. Nie ma potrzeby stosowania kół zęba-
tych, łańcuchów lub wałów napędowych, sprzęgieł  
i skrzynek przekładniowych przenoszących napęd 
od kół jezdnych. Tym samym uproszczona jest też 
konserwacja maszyny. Przy dużych prędkościach 
roboczych, przekraczających 10-12 km/h, można 
uzyskać bardzo dokładne rozmieszczenie nasion 
w rzędach, ponieważ nie ma już bezpośredniego 
wpływu poślizgu kół lub rolek napędzających 
sekcje wysiewające na prędkość obrotową tarcz 
wysiewających. Przy napędzie elektrycznym, 
prędkość obrotowa tarcz wysiewających jest ściśle 
zintegrowana z prędkością siewnika. Każda sekcja 
wysiewająca jest napędzana oddzielnym silnikiem, 
co daje możliwość niezależnego i indywidualnego 
sterowania parametrami siewu w poszczególnych 
rzędach. Sterowanie pracą siewnika odbywa się 
za pomocą terminala z kabiny ciągnika. Dzięki 
takiej możliwości, podczas pracy można zmie-
niać odległości między wysiewanymi nasionami  
w rzędzie. Tym samym można dostosowywać 
obsadę na polu do zmieniających się na nim warun-
ków glebowych. Przy dodatkowym wykorzystaniu 
urządzeń GPS i wcześniejszym wykonaniu mapy 
pola, sterowanie pracą siewnika może odbywać 
się w trybie automatycznym. Napęd elektryczny  
i nawigacja GPS umożliwia też automatyczne wy-

łączanie pracy sekcji wysiewających w przypadku 
wjazdu w obsiany wcześniej obszar. Taka funkcja 
jest przydatna podczas pracy na uwrociach lub na 
polach o nieregularnych kształtach.

Napęd hydrauliczny sekcji wysiewających

Siewniki punktowe przystosowane do pracy 
z dużymi prędkościami roboczymi mogą 

też mieć sekcje wysiewające napędzane silnikami 
hydraulicznymi. Taki układ napędowy, podobnie 
jak elektryczny, daje możliwość dokonywania 
zmiany odległości między nasionami w rzędzie 
podczas pracy z kabiny ciągnika. Rozwiązanie 
to wprowadziła do swojej oferty amerykańska 
firma Kinze Manufacturing Inc. Firma Amazone  
w siewnikach punktowych ED Super stosuje rów-
nież napęd hydrauliczny sekcji wysiewających,  
a podsiewacz nawozów mineralnych jest wyposa-
żony w napęd elektryczny.

Siewniki polskich producentów

Spośród krajowych producentów narzędzi 
i maszyn rolniczych, siewniki punktowe 

produkuje coraz więcej firm. Należą do nich: Agro-
-Masz Agriculture sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach 
Małych koło Radomska, Bomet Sp. z o.o. Sp. K.  
z Węgrowa, Fabryka Maszyn Rolniczych Sp.  
z o.o. Meprozet w Międzyrzecu Podlaskim, oraz 
Unia Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu. W ostat-
nim czasie do swoich ofert siewniki punktowe 
wprowadziły też firmy Rolmako i Agrostal, ale 
są to maszyny produkowane w Turcji i oferowane  
w barwach i pod marką krajowych producentów.

Agro-Masz Agriculture w swojej ofercie ma dwa 
modele siewnika punktowego: Falcon3 – cztero-

Fot. 1. Sekcje siewnika wyposażone w tarczowe elementy  
robocze umożliwiają wykonanie siewu zarówno w płużnym  
jak i uproszczonym systemie uprawy roli ( fot. I. Kowalik)
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rzędowy z ramą sztywną i Falcon3+ – sześciorzę-
dowy z ramą teleskopową. Wersja 6-rzędowa ma 
zbiornik na nawóz mineralny o pojemności 1200 l, 
a zbiorniki na nasiona mają pojemność 50 l. Do 
współpracy rekomendowany jest ciągnik o mocy 
nie mniejszej niż 130 KM. Napęd aparatów wy-
siewających w podsiewaczu nawozu oraz tarcz  
w podciśnieniowych sekcjach wysiewających nasio-
na jest realizowany mechaniczne od koła jezdnego. 
Regulacja dawki nawozu jest regulowana bezstop-
niowo, a dozowanie odbywa się poprzez rowkowe 
aparaty wysiewające wykonane z tworzywa sztucz-
nego. Nawozy mogą być aplikowane do gleby na 
głębokość do 10 cm przy pomocy dwutalerzowych 
redlic wysiewających o średnicy talerzy 340 mm. 
Sekcja wysiewająca jest zbudowana z dwóch obra-
cających się talerzy o średnicy 390 mm ustawio-
nych w kształcie litery V. W wersji podstawowej 
siewnik może być wykorzystywany do wysiewu 
nasion: kukurydzy, rzepaku, buraków cukrowych, 
słonecznika, soi i sorgo. Zakres regulacji szerokości 
międzyrzędzi wynosi 45–80 cm. Gęstość siewu 
regulowana jest skokowo poprzez zmianę przeło-
żenia w skrzynce przekładniowej (20 ustawień). 
Wentylator siewnika może być napędzany od WOM 
ciągnika lub od hydrauliki ciągnika. Siewnikiem 
można pracować z prędkością do 7 km/h. Do kon-
troli jakości dozowania nasion w sekcjach wysie-
wających zastosowane zostały czujniki optyczne. 
Siewnik został wyposażony w komputer AD40, 
który monitoruje jego pracę i informuje operatora 
w kabinie ciągnika o niskim poziomie nasion lub 
nawozu w zbiornikach. Dodatkowo siewnik można 
też doposażyć w zestaw do wysiewu mikrogranula-
tu, ze zbiornikami o pojemności 16 l. W ofercie jest 
też 8-rzędowy siewnik Falcon-8E z sekcjami wysie-
wającymi napędzanymi silnikami elektrycznymi. 
Parametry wysiewu nasion ustawiane są za pomocą 
komputera, a całość zarządzana jest przez system 
kompatybilny ze standardem ISOBUS, przez co 
możliwa jest niezależna kontrola sekcji. W pozycji 
transportowej dwie skrajne sekcje wynoszone są 
nad sekcje środkowe, co pozwala na bezpieczny 
transport maszyny drogami publicznymi.

Firma Bomet oferuje 4-rzędowy siewnik 
punktowy z mechanicznym systemem wysiewu 
o nazwie handlowej Serpens. Jest on polecany do 
gospodarstw o małych i średnich areałach i moż-
na nim wysiewać nasiona: kukurydzy, soi, sorgo 
i innych gatunków uprawianych roślin. Każda 

sekcja wysiewająca jest napędzana przekładnią 
łańcuchową od zamontowanej za nią szerokiej 
ogumionej rolki zagęszczającej strefę bruzdy na-
siennej. Dodatkową funkcją ogumionej rolki jest 
także utrzymanie ustalonej głębokości siewu nasion 
(cztery możliwości: 3, 6, 8 i 10 cm). Sekcje siewnika 
są wyposażone w zbiorniki nasienne o pojemności 
25 l. Na wyposażeniu siewnika znajdują się wy-
mienne tarcze wybierające, które są dostosowane 
do wysiewu różnej wielkości nasion. Odległość 
między nasionami w rzędzie jest regulowana wy-
miennymi parami kół zębatych, które umożliwiają 
uzyskanie następujących nastaw: 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18 i 19 cm. Siewnik ma modułową budowę, co 

Fot. 2. Napędzanie sekcji wysiewających indywidualnymi 
silnikami elektrycznymi daje możliwość niezależnego  

i indywidualnego sterowania parametrami siewu  
w poszczególnych rzędach ( fot. I. Kowalik)

Fot. 3. Nowoczesne siewniki punktowe w korzystnych warun-
kach polowych dają możliwość pracy z prędkościami roboczy-
mi do niemal 20 km/h przy zachowaniu bardzo dobrej jakości 

rozmieszczenia nasion w rzędzie ( fot. I. Kowalik)
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pozwala na rozmieszczenie sekcji wysiewających 
na belce ramy w zakresie 50-80 cm. W standar-
dowym wyposażeniu producent oferuje również 
koła podporowe i hydrauliczne znaczniki. Maszyna 
dodatkowo może zostać doposażona w podsiewacz 
nawozów mineralnych z dwoma zbiornikami  
o pojemności 70 l każdy. Masa siewnika bez nasion 
i nawozu w zbiornikach wynosi 630 kg, a z podsie-
waczem nawozu mineralnego 800 kg. Ze względu 
na niezbyt dużą pojemność zbiorników może on być 
agregowany z ciągnikami o mocy około 55 KM.

Siewniki mechaniczne z Fabryki Maszyn 
Rolniczych Meprozet mającej swoją siedzibę  
w miejscowości Międzyrzec Podlaski, są oferowa-
ne w wersjach 4 i 6 rzędowych. Maszyny są wy-
posażone w tarcze do nasion mniejszych i dużych, 
które dają możliwość wysiewu nasion kukurydzy 
o zróżnicowanej wielkości. Tarcza wybierająca 
nasiona z komory ma na końcach ramion umiesz-
czone łyżeczki, które napełniają się pojedynczymi 
ziarniakami. Siewnik umożliwia uzyskanie jednej 
z ośmiu odległości nasion w rzędzie 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18 i 19 cm. Sekcje siewnika są wyposażone 
w zbiorniki nasienne o pojemności 25 l. Rozstaw 
sekcji wysiewających na ramie można zmieniać 
w zakresie 60-80 cm. Siewniki standardowo 
opuszczają fabrykę z sekcjami w rozstawie 75 cm. 
Producent zaleca siew tym siewnikiem z pręd-
kością do 6 km/h. Siewnik dodatkowo może być 
wyposażony w aplikator do rzędowego wysiewu 
nawozu mineralnego (nawożenia startowego).

Unia Sp. z o.o. produkuje obecnie siewnik 
pneumatyczny Delta z podciśnieniowym sys-
temem wysiewu, który jest dostępny w dwóch 
szerokościach roboczych – 3,0 i 4,5 m (4 i 6 sekcjii 

wysiewających), a zapotrzebowanie mocy wynosi 
odpowiednio 60 i 180 KM. W zależności od po-
trzeb, maszyny mogą być wyposażone w redlice 
wysiewające płozowe lub talerzowe (wersja D) oraz 
w tarcze wysiewające o różnej liczbie i średnicy 
otworów. Siewnik jest wyposażony w przekładnię 
zębatkową o 6 przełożeniach, zintegrowany napęd 
wszystkich sekcji oraz hydrauliczny przerzutnik 
znaczników na dwóch siłownikach. Sekcja wy-
siewająca ma układ szybkiego opróżniania zbior-
nika z nasion, bezstopniową regulację głębokości 
pracy oraz jest zawieszona na równoległoboku. 
W ramach dodatkowego wyposażenia oferowany 
jest między innymi wał przegubowo-teleskopo-
wy, podsiewacz nawozów z blachy nierdzewnej 
czy komputer do kontroli pracy siewnika. System 
elektroniczny kontroluje wysiew nasion, zlicza 
powierzchnię dzienną i sumaryczną zasiewu oraz 
informuje o prędkości siewu. Podsiewacz nawozów 
może mieć na wyposażeniu zbiorniki o różnych 
pojemnościach, które mogą być wykonane z bla-
chy lakierowanej lub kwasoodpornej. Pojemność 
zbiornika na nasiona wynosi 54 dm3.

Siewniki producentów zagranicznych

Na krajowym rynku maszyn rolniczych, 
producenci zagraniczni prezentują wy-

jątkowo bogatą i zróżnicowaną pod względem 
wyposażenia ofertę siewników punktowych do 
kukurydzy. Zastosowanie innowacyjnych roz-
wiązań w części oferowanych maszyn w postaci 
elektrycznego napędu sekcji wysiewających, po-
zwala na uzyskanie dużej precyzji wysiewu przy 
wysokich prędkościach roboczych. Użytkowanie 
takich siewników umożliwia wykonywanie siewu  
z dużą wydajnością, przy jednoczesnym sterowa-
niu parametrami w trakcie jazdy.

Do producentów zagranicznych, obecnych na 
polskim rynku należą między innymi: Arbos, 
Amazone, Gaspardo, Horsch, Kubota, Kuhn, 
Kverneland, Kongskilde, Lemken, MaterMacc, 
Ozdöken z Turcji oraz Väderstad. Z pełną charak-
terystyką siewników punktowych producentów 
zagranicznych można zapoznać się na ich stronach 
internetowych oraz na stronach internetowych 
przedstawicieli handlowych.

prof. UPP dr hab. inż. Ireneusz Kowalik
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu;

PZPKFot. 4. Siewnikiem punktowym 4-rzędowym można obsiać  
w ciągu 1 godziny powierzchnię około 1 ha ( fot. I. Kowalik)
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Produkty Artagro Polska

Niewątpliwie rozwiązaniem problemu su-
szy jest stosowanie w uprawie kukurydzy 

NanoGeli – superabsorbentów do zastosowań 
rolniczych czyli polimerów, posiadające zdolność 
magazynowania dużych ilości wody w swojej 
strukturze. Produkt suchy, krystaliczny i sypki  
w momencie kontaktu z wodą absorbuje ją, tworząc 
żelowe przezroczyste kryształy. Bazując na tych 
właściwościach, firma Artagro Polska opracowała 
unikalną technologię produkcji superabsorben-
tów potasowych dedykowanych do zastosowania  
w rolnictwie, sadownictwie i gospodarce leśnej. 
W przypadku hydrożelu jako środka stosowa-
nego doglebowo należy zwrócić uwagę na jego 
skład, posiadane badania i certyfikaty. Na rynku 
pojawiają się polimery sodowe lub akrylamidowe 
– niekorzystne dla środowiska i roślin ze względu 
na skład i ograniczoną zdolność oddawania wody. 
Z tego też powodu przy wyborze produktu trzeba 
zwrócić uwagę na jego pochodzenie. Dla rolnictwa 
ważne jest, aby produkty używane do upraw roślin 
odznaczały się zdolnością pochłaniania, a następnie 

oddawania wody roślinom. Dodatkowo ważne jest, 
aby superabsorbenty były bezpieczne i nietoksyczne 
zarówno dla uprawy jak i późniejszych konsumen-
tów. Tylko hydrożele oferowane przez firmę Artagro 
Polska uzyskały dopuszczenie do obrotu wydane 
przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także 
posiadają potwierdzoną badaniami biodegradację, 
czystość czy jakość. Wspominając o superabsor-
bentach oferowanych przez firmę należy zwrócić 
szczególną uwagę na usługę otaczania nasion otocz-
ką zawierającą nanogel – AgroNanoGel® SeedCoat. 
Usługę taką można wykonać dla nasion kukurydzy 
(nasiona mogą być zaprawiane), a koszt otoczenia 
jest kalkulowany w zależności od ilości zamówienia. 
Zastosowanie unikalnej warstwy zawierającej dedy-
kowany nanogel, pozwala osiągnąć lepsze wyniki 
kiełkowania i wzrostu siewki w początkowej fazie. 
Stwarza stabilne warunki wilgotności dla nasion  
i siewek. Warstwa hydrożelu stanowiąca „mini 
magazyn wody” pozwala wyrównać wschody kuku-
rydzy i ograniczyć wpływ niekorzystnych warunków 
środowiska glebowego na kiełkujące nasiona. Zasto-
sowanie hydrożelowej otoczki nasiennej szczególnie 

Fot. 1. Produkt AgroNanoGel Basic przed i po uwodnieniu

AgroNanoGele – polski hydrożel przyszłością rolnictwa!
W przypadku każdej z upraw, jednym z ważniejszych punktów pozwalających na prawidłowy rozwój 

roślin, a tym samym na otrzymanie zadowalającego plonu jest woda. Z dostępem do niej rośliny mają 
coraz większy problem, a rolnicy muszą szukać rozwiązań, aby zoptymalizować uprawy. Susza na 
terenie Polski to nie tylko niewielkie opady lub ich brak w okresie wegetacyjnym, to przede wszystkim 
powtarzające się od kilku lat „anomalie” klimatyczne takie jak bezśnieżne zimy czy wzrost temperatur. 
Prowadzi to do ograniczenia plonowania roślin i negatywnie wpływa na rozwój rolnictwa w Polsce. 
W przypadku uprawy kukurydzy najbardziej krytycznym okresem wegetacji jest okres kwitnienia  
(2 tygodnie przed i 3 tygodnie po kwitnieniu kolb), który decyduje o wielkości wykształconej przez ro-
ślinę kolby i o jej wypełnieniu ziarnem. Nie należy też zapominać o starcie uprawy, czyli odpowiednich 
warunkach wilgotności podczas wschodu i kiełkowania nasion. Ważne, aby w tych okresach roślina 
poza składnikami pokarmowymi miała zapewnione odpowiednie warunki wilgotności.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY
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polecane jest w sytuacji upraw polowych na glebach 
lekkich, przewiewnych, z tendencją do przesychania. 
Dodatkowo dzięki otoczeniu nasion można opóźnić 
siew, co pozwoli zabezpieczyć się dodatkowo przed 
grzybami rodzaju Fusarium. Bardzo korzystnym 
rozwiązaniem jest połączenie wysiewu otoczonych 
nasion z dodatkiem hydrożelu AgroNanoGel Basic 
w rząd roślin.

Rola hydrożelu w gospodarce wodnej  
i nawozowej

NanoGel nie jest środkiem nawozowym i bez-
pośrednio nie dostarcza składników pokar-

mowych roślinom, jednak dzięki swoim właściwo-
ściom odgrywa ważną rolę zarówno w gospodarce 
wodnej jak i nawozowej. Zastosowany doglebowo 
AgroNanoGel Basic w uprawie kukurydzy powo-
duje zwiększenie pojemności wodnej gleby, a tym 
samym przyczynia się do zatrzymania większej jej 
ilości w profilu glebowym. NanoGel absorbuje wodę 

Fot. 2. Porównanie systemu korzeniowego kukurydzy po 22 dniach  
od wysiewu – po lewej uprawa z dodatkiem AgroNanoGel Basic

z opadów atmosferycznych i nawodnień. Gromadzi 
ją w swojej strukturze tworząc „wodne kryształy” 
a następnie oddaje ją roślinom. Produkty Artagro 
Polska wyróżniają się na rynku między innymi 
wysoką chłonnością. 1 g nanogelu AgroNanoGel 
Basic może zmagazynować nawet do 500 ml wody 
(parametrem jakościowym dla superabsorbentów 
jest absorpcja wody demineralizowanej). Cykl 
wchłaniania i oddawania wody przez NanoGel może 
być powtarzany kilkadziesiąt tysięcy razy dlatego 
jego dodatkową zaletą jest wpływ na strukturę 
gleby np. powstawanie przestworów glebowych  
w przypadku gleb ciężkich.

Zastosowanie w uprawie Nanogelu pozwala 
uzyskać wysokie i wyrównane plony, szczególnie  
w przypadku wystąpienia niekorzystnych warun-
ków takich jak susza i okresowe braki wody. Dzięki 
użyciu superabsorbentu jesteśmy w stanie zatrzy-
mać jednorazowo większe ilości wody w glebie,  
w porównaniu do jej naturalnej pojemności wodnej. 

NanoGel niesie wiele korzyści zarówno 
ekonomicznych jak i środowiskowych. 
Możliwości absorpcji wody i roztwo-
rów glebowych przez superabsorbent 
przyczynia się również do ograniczenia 
wymywania nawozów i strat związanych 
z nawożeniem. Dzięki temu pozwala to na 
redukcje używanych nawozów nawet do 
30%. Magazyny wody i substancji odżyw-
czych jakim są kryształy superabsorbentu 
są innowacyjnym rozwiązaniem, które 
mogą wykorzystać rolnicy w uprawie 
kukurydzy, szczególnie w okresie tak 
widocznych zmian klimatycznych.

Fot. 3. Rośliny kukurydzy – widoczne skutki suszy na poletku kontrolnym. Po prawej rośliny na poletku  
z dodatkiem AgroNanoGel Basic

ARTYKUŁ SPONSOROWANY
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Jak stosować hydrożel?

Zastosowanie produktu AgroNanoGel Basic 
wymaga rozsiania go na polu uprawnym  

i wymieszania/przykrycia glebą przy pomocy do-
stępnych maszyn rolniczych np. brony, kultywa-
tora, agregatu uprawowego. Dozowanie NanoGelu 
Basic możemy prowadzić poprzez dozo-
wanie produktu bezpośrednio w rzędy 
podczas wysiewania nasion (siewniki 
precyzyjne, punktowe, przystawka do mi-
krogranulatu, podsiewacz) lub na całą po-
wierzchnię pola uprawnego. W przypadku 
użycia hydrożelu w uprawie kukurydzy, 
korzystniejszy jest wysiew produktu  
w rząd roślin podczas wysiewu nasion. 
Zalecane przez producenta dawki to 50-
60 kg/ha przy zastosowaniu dozowania 
precyzyjnego w rząd roślin. W każdym 
typie uprawy (różne przeznaczenie roślin, 
różne odmiany) możemy uzyskać polep-
szenie warunków wodnych w glebie, ogra-
niczenie nawadniania, a także poprawę 
właściwości jakościowych i ilościowych 
plonu kukurydzy.

Mówiąc o NanoGelach należy wspo-
mnieć o okresie ich działania. Superab-
sorbenty działają w glebie nawet do 5 lat. 
Przez ten czas chłoną i oddają wodę rośli-
nom, wpływają na strukturę gleby i wspomagają 
uprawy kolejno prowadzone na tym samym obsza-
rze. Należy jednak pamiętać, iż z roku na rok spada 
efektywność ich działania, co wiąże się z biodegra-
dowalnością AgroNanoGel Basic. Biodegradacja 
jest procesem bardzo złożonym, a jej tempo zależy 
od wielu czynników – temperatury, mikroorgani-
zmów glebowych oraz ilości i in-
tensywności uprawek. Ze względu 
na biodegradację produktu oraz 
mechanizm uprawy pola zalecane 
jest użycie dawek uzupełniających 
po ok. 2 latach od pierwszego za-
stosowania. Dawka uzupełniająca 
stanowi ok. 10-20% pierwotnej 
dawki NanoGelu. Kalkulując kosz-
ty zabiegu doglebowego użycia 
NanoGelu, należy mieć na uwadze 
okres działania produktu.

Hydrożel w uprawie  
kukurydzy

W przypadku kukurydzy 
główną zaletą użycia pro-

duktów firmy Artagro Polska jest 

Fot. 4. Różne dawki hydrożelu Basic w uprawie kukurydzy,  
porównanie roślin po 22 dniach od wysiewu

Fot. 5. Plon kukurydzy – po prawej przykładowe kolby kukurydzy  
z poletka z dodatkiem AgroNanoGel Basic

zwiększenie plonu – ziarna jak i masy zielonej.  
W okresie braku opadów, szczególnie w miesią-
cach letnich, rośliny rosnące z dodatkiem Nano-
gelu zachowują lepszą kondycję oraz lepiej znoszą 
panującą suszę. Zastosowanie superabsorbentu 
pozwala na zwiększenie plonu i ograniczenie strat 

wynikających z suszy i ograniczonych opadów. 
Użycie produktu Basic w jednym z gospodarstw 
na terenie województwa lubelskiego, pozwoliło 
na znaczną poprawę wilgotności gleby w profilu 
glebowym, co przyczyniło się do równomiernego 
kiełkowania nasion kukurydzy, uzyskania silniej-
szych i wyższych roślin nawet o 70-100cm, co 

ARTYKUŁ SPONSOROWANY



70 KUKURYDZA 1(63) 23

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Fot. 6. System korzeniowy kukurydzy – po prawej rośliny rosnące  
na poletku z dodatkiem AgroNanoGel Basic

natomiast zaowocowało wzrostem zarówno masy 
zielonej jak i masy nasion kukurydzy. Zwiększenie 
plonu względem uprawy bez dodatku AgroNa-
noGel Basic zaobserwowano również na jednym  
z gospodarstw w okolicy Poznania. W przypadku 
uprawy kukurydzy odmiany Rosomak uzyska-
no zwiększenie plonu o ok. 10%. W roku 2022  
w gospodarstwie w województwie lubelskim, 
gdzie podstawę uprawy stanowi kukurydza, wy-
konano szczegółowe badanie wpływu hydrożelu 
na wielkość plonu różnych odmian kukurydzy. 
Uprawy prowadzone były na glebach klasy IVa 
(piaski gliniaste), a hydrożel AgroNanoGel Basic 
został użyty bezpośrednio w rząd roślin podczas 
wysiewu nasion w dawce 65 kg/ha. Doświadcze-
nie obejmowało porównanie plonowania aż 21 od-
mian kukurydzy – między innymi: Alpo, Kidemos 
Keltikus, Farmirage, Farmalon, Farmueller, P9363, 
P924, P8754. Dodatek hydrożelu AgronanoGel 
Basic do gleby wpłynął na zwiększenie plonu su-
chego średnio o 8,28% – największy wzrost plonu 
(ponad 11,5%) odnotowano dla odmian P9889, 
P8754 i Farmalon.

Hydrożel – na co zwracać uwagę  
przy zakupie?

Przy wyborze superabsorbentu, warto zwró-
cić uwagę nie tylko na jego cenę, ale przede 

wszystkim na jego pochodzenie, posiadane ba-
dania, a także jego właściwości. Sprowadzane 
z zagranicy produkty, dystrybuowane na rynku 
polskim, wyróżniają się zazwyczaj bardzo drob-
nym uziarnieniem i kolorem białym. Często są to 
superabsorbenty będące polimerami akrylamidu 
oraz hydrożele sodowe szybko chłonące wodę, ale 
nieposiadające zdolność jej oddawania. Produkty 
te głównie używane są w przemyśle higienicznym 
i nie powinny być stosowane w rolnictwie. Jedy-
nym w Polsce producentem NanoGeli jest firma 
Artagro Polska, która ma swoją siedzibę w Mie-
chowie. Opracowała ona technologię produkcji su-
perabsorbentów dedykowanych do branży rolnej. 
Unikalne właściwości produktów Artagro Polska, 
tj. wysoka chłonność, brak negatywnego wpływu 
na mikroorganizmy glebowe, oddawanie wody ro-
ślinom, są potwierdzone badaniami zewnętrznych 
laboratoriów. Jako jedyna w Polsce firma, Artagro 

uzyskała dopuszczenie hydrożelu do 
wprowadzenia do obrotu jako środek 
wspomagający właściwości gleby, 
wydane przez Ministerstwo Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi. Tylko ich pro-
dukty posiadają, potwierdzoną wy-
nikami badań biodegradację i wpływ 
na mikroorganizmy glebowe, co 
zapewnia bezpieczeństwo ich stoso-
wania w środowisku naturalnym.

Obserwując postępujące z roku 
na rok zmiany klimatyczne doty-
kające najmocniej branżę rolniczą 
warto rozważyć sięgnięcie po nowe 
rozwiązania w uprawie kukurydzy.

ARTAGRO POLSKA Sp. z o.o.
ul. Bolesława Prusa 1
32-200 Miechów
biuro@artagropolska.pl
zamowienia@artagropolska.pl
tel. +48 41 307 04 24
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Optymalne terminy stosowania herbicydów  
w kukurydzy

Zalecenia odchwaszczania kukurydzy obejmują odległe w czasie terminy stosowania. 
Pierwszy zabieg można wykonać bezpośrednio po siewie, a ostatni najpóźniej w fazie 9. liści 
kukurydzy. Czy któryś z nich można uznać za optymalny?

Odchwaszczanie kukurydzy obejmuje 
dwa podstawowe terminy – przed-  

i powschodowe. Wśród herbicydów przedwscho-
dowych znajdują się takie, które można stosować 
wyłącznie bezpośrednio po siewie (BBCH 00) 
oraz takie, które można zastosować później, ale 
koniecznie przed wschodami kukurydzy (BBCH 
do 09). Natomiast dużą dowolność w wyborze 
terminów mają plantatorzy decydujący się na 
zabiegi powschodowe. Ogólnie obejmują one 
zakres faz rozwojowych od momentu wscho-
dów kukurydzy, maksymalnie do 9 liści BBCH 
(10-19).

Niełatwy wybór

W ramach tego ogólnego zalecenia można 
wyodrębnić kilkadziesiąt (!) „podter-

minów” obejmujących różne fazy kukurydzy. 
Najwięcej herbicydów o działaniu nalistnym jest 
zalecanych w fazie 2-6 liści (BBCH 12-16), co 
odpowiada od kilku do około 70 cm wysokości 
kukurydzy. Warto zwrócić uwagę, że spośród 
240. herbicydów stosowanych pojedynczo oraz 
25. zarejestrowanych mieszanin zbiornikowych, 
nie ma ani jednej kombinacji obejmującej pełen 
okres stosowania (BBCH 10-19). Drugą istot-
ną informacją jest fakt, że wiele identycznych 
lub bardzo podobnych herbicydów, mających 
taki sam skład substancji czynnych [czasem 
różniących się ich zawartością (w fabrycznych 
mieszaninach – proporcjami) lub formą użytko-
wą (EC, OD, SE, SC, SL, SG, WG)], zalecane 
są w różnych fazach kukurydzy. Wynika to  
z zakresu badań poszczególnych producentów, 
przedstawionych do procedury rejestracyjnej. 
W praktyce warto zapoznać się z „minimum  
i maksimum” poszczególnych produktów o ta-
kim samym składzie.

Przedwschodowo

Wyłącznie przedwschodowo zarejestro-
wanych jest stosunkowo mało pre-

paratów. Przede wszystkim należy tu zaliczyć 

herbicydy zawierające glifosat. Należy je ko-
niecznie stosować przed wschodami kukurydzy, 
na młode jednoroczne wschodzące chwasty. 
Spośród kilkudziesięciu dostępnych na rynku 
preparatów zawierających glifosat, aktualnie do 
odchwaszczania kukurydzy zarejestrowanych 
jest zaledwie 11 (BGT, Cayene, Dominator HL 
480 SL, Envision 450 SL, Hadican, Halvetic, Hi-
ghland HL 480 SL, Roundup 360 Plus, Roundup 
Active 360, Roundup Flex 480, Roundup TransE-
nergy 450 SL), chociaż wszystkie spełniają taką 
samą rolę. Glifosat jest często wykorzystywany  
w uproszczonych metodach bezorkowych 
(mulcz) i pasowych (strip-till). Wyłącznie przed-
wschodowo zalecane są mieszaniny z udziałem 
chlomazonu (Iseran, Tonale) oraz dimetanamidu-
-P (Wing P 462,5 EC). Mieszaniny fabryczne (np. 
Jotamun 650 WG), w których składzie znajduje 
się izoksaflutol, mezotrion i terbutyloazyna, za-
lecane są najpóźniej do 3 dni po siewie, chociaż 
każda z tych substancji w innych formach jest 
zalecana nalistnie.

Przed- i powschodowo

Jest grupa herbicydów uniwersalnych 
przystosowana do zabiegów przedwscho-

dowych i wczesno powschodowych. Najliczniej 
reprezentuje ją S-metolachlor (Dual Gold 960 
EC i odpowiedniki), przeznaczony głównie do 
zwalczania chwastnicy jednostronnej. Preparaty 
te można stosować po siewie do czterech liści 
kukurydzy. W przypadku przesuszonej gleby 
można je aplikować przedsiewnie. Wyjątek 
stanowi preparat Aloha zalecany po siewie 
tylko przedwschodowo. S-metolachlor jest tak-
że składnikiem kilku mieszanin fabrycznych  
z udziałem mezotrionu (Camix 560 SE), ter-
butyloazyny (np. Primextra Gold 500 SE) lub 
obu tych substancji czynnych (Lumax 537,5 
SE). Wszystkie te preparaty można stosować 
przedwschodowo oraz do fazy trzech lub czte-
rech liści kukurydzy. Podobnie jest zalecana 
sama terbutyloazyna (np. Terbusar 500 SC) oraz  
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w mieszaninach fabrycznych (Aspekt T, Succes-
sor Tx 487,5 SE i wymieniony Primextra Gold 
oraz Lumax). Jej udział powoduje wydłużone 
działanie zapobiegające zachwaszczeniu wtór-
nemu. Sama pendimetalina jest rejestrowana  
w dwojaki sposób: tylko przedwschodowo (Stomp 
400 SC, Provl) lub tylko nalistnie od wschodów 
do trzeciego liścia kukurydzy (Activus 400 SC, 
Pendigan Strong 400 SC), co świadczy o uniwer-
salności tej substancji czynnej. Zalecenia wyko-
nywania zabiegów w obu terminach zamyka sam 
petoksamid (np. Traxor 600 EC), który można sto-
sować doglebowo i nalistnie do czwartego liścia.

Tylko powschodowo

Pozostałe około 200 herbicydów jest zale-
cane wyłącznie nalistnie. Reprezentują 

środki jedno- i wieloskładnikowe, zawierające 
zaledwie 20 substancji czynnych. Najliczniej 
reprezentowany jest nikosulfuron, który jako po-
jedynczy składnik jest w blisko 60. preparatach. 
Jest produkowany w środkach zawierających 
różną ilość s.cz. (40, 50, 60, 240 i 750 g w l lub 
kg), dlatego jest zalecany w różnych dawkach. 
Różnice w zaleceniach dotyczą także terminów 
stosowania (BBCH 12-14, 16, 17, 18 lub BBCH 
14-17, 19). Jest jedyną s.cz. zalecaną do dzie-
wiątego liścia kukurydzy. Całość uzupełnia 
około 30 mieszanin fabrycznych i zbiornikowych  
(+ dikamba, mezotrion, rimsulfuron, sulkotrion). 
Nikosulfuron jest sulfonylomocznikiem. To dość 
licznie reprezentowana grupa w kukurydzy. 
Należy do nich także rimsulfuron 
(np. Titus 25 WG) reprezentowany 
przez 12 herbicydów zalecanych 
różnie: BBCH 10 lub 11 do 17 
oraz BBCH 12-16. Wśród sul-
fonylomoczników należy także 
wymienić tritosulfuron, który  
w kukurydzy jest zalecany łącz-
nie z dikambą (Mocarz 75 WG  
i odpowiedniki). Kolejny sulfony-
lomocznik – tifensulfuron metylu 
jest zalecany pojedynczo (np. Er-
rani 040 OD, Framen 75 WG) oraz 
w mieszaninie z f lorasulamem  
i nikosulfuronem (np. Flotyn 114 
OD). Preparaty z jego udziałem 
można stosować od BBCH 11 lub 
12 do 17 lub 18. Foramsulfuron + 

Fot. 1. Perz – jeden z największych konkurentów, zwłaszcza w kukurydzy  
uprawianej w monokulturze ( fot. A. Paradowski)

Co wybrać?
Oferta odchwaszczania kukurydzy jest 

bardzo szeroka. Oczywiście oprócz terminu 
zabiegu, konieczne jest przeanalizowanie 
składu botanicznego zachwaszczenia: prze-
widywanego (zabiegi doglebowe) lub okre-
ślenia gatunków chwastów po wschodach 
(zabiegi nalistne). Decyzję także należy pod-
jąć uwzględniając warunki pogodowe, które 
niejednokrotnie potrafią pokrzyżować plany. 
W ramach oszczędności plantatorzy dążą do 
wykonania jednego uniwersalnego zabiegu. 
Warto w tym przypadku rozpatrzyć herbi-
cydy (najczęściej mieszaniny), które jedno-
cześnie działają zarówno doglebowo, jak  
i nalistnie (tabela). Można to uzyskać, gdy 
gleba jest wilgotna, a rośliny (chwasty) pod-
czas zabiegu suche. Ostatnie trendy zalecają 
stosowanie zabiegów niezbyt wcześnie, ale 
nie za późno, po wschodach do czterech 
liści kukurydzy (BBCH 10-14). Niestety 
nie dają one pełnej gwarancji całkowitego 
wyeliminowania konkurencji chwastów, 
kolejny zabieg może okazać się konieczny, 
ale spróbować warto!

jodosulfuron metylosodowy zalecane tylko łącz-
nie, są reprezentowane przez preparat Maister 
310 WG, środek wzbogacony o tienkarbazon 
metylu (ta sama grupa chemiczna) to Maister Po-
wer 42,5 OD. Pierwszy zalecany jest od dwóch, 
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Tabela. Przykłady kombinacji herbicydowych o działaniu doglebowym i nalistnym, które jednym 
zabiegiem mogą wyeliminować zachwaszczenie 
 

Substancje czynne Przykładowy  
herbicyd 

Faza 

Kukurydzy 
do … liści 

Chwastów  
do… liści 

Izoksaflutol + tienkarbazon metylu Adengo 315 SC 2 2 

Mezotrion + S-metolachlor Camis 560 SE 3 1 (j); 3 (d) 

Mezotrion + S-metolachlor + terbutylazyna Lumax 537,5 SE 3 1 (j); 5 (d) 

Flufenacet + terbutylazyna Aspect T 3 3 

Petoksamid + terbutylazyna Successor Tx 487,5 SE 4 4 

S-metolachlor + terbutylazyna Primextra Gold 4 2 

Pendimetalina Pendigan Strong 400 SC 3 2 (j); 4 (d) 
 

(j) – jednoliścienne, (d) – dwuliścienne 

a drugi od czterech liści, oba nie później niż  
w fazie sześciu liści. Wymieniony tienkarbazon 
metylu jest jedynie komponentem herbicydów 
np. z tembotrionem (Capreno 547 SC) lub z fo-
ramsulfuronem (Monsoon Active). Pierwszy jest 
zalecany w BBCH 13-15, drugi można stosować 
dłużej – BBCH 12-16. Ostatnim reprezentantem 
tego samego mechanizmu działania co sulfony-
lomoczniki jest florasulam. W kukurydzy jest 
tylko komponentem mieszanin fabrycznych. 
Preparaty z tej licznej grupy powinny być sto-
sowane przemiennie lub w mieszaninach o in-
nym mechanizmie działania, w celu uniknięcia 
zjawiska uodparniania się chwastów.

Pod względem popularności drugie miejsce 
(po nikosulfuronie) zajmuje mezotrion znajdu-
jący się jako pojedyncza s.cz. w prawie 40. pro-
duktach. Najczęściej zalecany w fazie 2-8 liści 
(BBCH 12-18), często z naciskiem, że optymalną 
fazą są 4-5 liści (BBCH 14-15). Także komponent 
około 25. herbicydów (+ dikamba, nikosulfu-
ron, rimsulfuron, terbutyloazyna). Mezotrion 
reprezentuje trójketony, do których także należą 
sulkotrion (np. Sulcogan 300 SC) i tembotrion 
(np. Laudis 20 WG) zalecane najczęściej w fazie 
BBCH 14-16.

Syntetyczne auksyny to głównie 2,4-D (np. 
Dicopur 600 SL), dikamba (np. Oceal 700 SG)  
i fluroksypyr (np. Starane 333 EC). Wszystkie 
są zalecane pojedynczo i w mieszaninach fa-
brycznych, raczej do wczesnych zabiegów od 2-6 
liści. Preparaty te na ogół wymagają minimum 
8°C do skutecznego działania. Stosowane po-
niżej tej temperatury i w fazie powyżej piątego 

liścia (zgodnie z rejestracją) mogą spowodować 
poważne uszkodzenia kukurydzy (wyleganie, 
wyłamywanie się, uszkodzenia kolb). Stąd bez 
względu na zalecenia powinny być stosowane, 
gdy temperatura ustabilizuje się na zalecanym 
poziomie, a kukurydza będzie w fazie maksy-
malnie pięciu liści.

Dawki dzielone

Niektóre herbicydy zalecane pojedynczo, 
zgodnie z rejestracją można także sto-

sować w dawkach dzielonych. Do takich należą 
niektóre preparaty zawierające rimsulfuron. 
Są zalecane łącznie z adiuwantami i należy 
pamiętać, by dodawać je do każdego zabiegu. 
Dwukrotnie można także stosować część pre-
paratów zawierających mezotrion oraz nikosul-
furon i wszystkie zawierające pirydat (np. Diva 
600 EC) lub jego mieszaninę z mezotrionem 
(np. Badavi), a także środek Monsoon Active. 
Preparaty te należy jednokrotnie stosować  
w fazie BBCH 12-16 lub BBCH 12-18. W przy-
padku dawek dzielonych oba zabiegi powinny 
być wykonane w tym samym przedziale cza-
sowym (fazie). Dwukrotne zabiegi zaleca się 
podczas wydłużonych wschodów chwastów, 
co najczęściej zdarza się podczas ochłodzenia. 
Działają efektywnie, jednak wymagają więcej 
nakładu pracy (dwa przejazdy zamiast jednego)  
i tym samym ten typ zabiegów jest droższy.

inż. Adam Paradowski
ekspert ochrony roślin miesięcznika  

„Nowoczesna Uprawa”
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Jak ograniczyć straty w kukurydzy powodowane 
przez dzikie zwierzęta?

Zbliża się czas zasiewów i okres wschodów kukurydzy. Rolnicy ponoszą znaczne nakłady 
finansowe i wkładają dużo pracy na założenie plantacji w nadziei na uzyskanie wysokich plo-
nów dobrej jakości i należytych zysków. Niestety, niektóre agrofagi mogą ograniczyć, a nawet 
zniweczyć te plany. Poważne straty w zasiewach kukurydzy i później już w trakcie rozwoju 
roślin na plantacjach mogą powodować zwierzęta dzikie, a szczególnie dziki.

W Polsce mamy pięć stref uprawy kuku-
rydzy, dla których COBORU rekomen-

duje odpowiednie odmiany o różnym wskaźniku 
wczesności dojrzewania (FAO 190-300). W 
zależności od regionu, zasiewy trwają od pierw-
szej dekady kwietnia (południowo-zachodnie 
rejony) do końca pierwszej dekady maja (rejony 
północno-wschodnie), natomiast wschody, w 
zależności od warunków atmosferycznych, do 
końca maja, czyli mniej więcej do fazy 5-6 liści 
(BBCH 14-15).

Kiełkowanie i wschody zakłócają  
agrofagi zwierzęce

Powierzchnia zasiewów kukurydzy  
w zeszłym roku wynosiła ponad 1,8 mln ha. 

Tegoroczne plony, jak co roku, uzależnione będą 
od bardzo wielu czynników. Od strony zjawisk 
klimatycznych i glebowych, ten krytyczny dla 
roślin okres charakteryzuje się wysokim ryzy-
kiem wystąpienia zbyt niskich dla kiełkowania 
temperatur, a nawet uszkadzających koleoptyl 
przymrozków oraz innych czynników stresowych, 

takich jak możliwy deficyt wody lub jej nadmiar. 
Natomiast wśród czynników biotycznych, wy-
mienić należy przede wszystkim występowanie 
rozmaitych gatunków agrofagów. Niebezpieczne 
dla kiełkujących i wschodzących roślin ku-
kurydzy będą zwłaszcza agrofagi zwierzęce.

Szczególne miejsce zajmują dziki

W niektórych rejonach i na niektórych 
plantacjach, zwłaszcza uprawianych w 

monokulturze, te duże ssaki łowne są głównymi 
sprawcami szkód w zasiewach. Żerowanie dzi-
ków na kukurydzy przynosi zawsze negatywny 
efekt ekonomiczny, którego skala może wynieść 
kilka procent, ale również doprowadzić do ko-
nieczności likwidacji uprawy. Plantacje kuku-
rydzy prowadzone w wieloletniej monokulturze 
często narażone są na zwiększone szkody wio-
senne powodowane przez dziki. Ma to miejsce 
szczególnie na polach, na których również w 
minionym sezonie wegetacyjnym, przebywały i 
żerowały te zwierzęta, często również wspólnie 
z jeleniami.

Fot. 1. Zasiewy kukurydzy uszkodzone przez dziki ( fot. P. Węgorek)
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Żerują niechlujnie niszcząc całe pola

Niechlujne żerowanie tych dużych 
ssaków łownych, obrywanie i pozo-

stawianie niedojedzonych kolb, tratowanie 
i łamanie roślin powoduje, że w przypadku 
przyorywania tych resztek, a także, łodyg  
i korzeni roślin, pola są silnie narażone na dalsze 
uszkodzenia przez dziki. Należy jednak dodać, 
że przyczyną opadania na powierzchnię gruntu 
kolb kukurydzy i całych roślin przed żniwami, 
jest również żerowanie omacnicy prosowianki 
oraz stonki kukurydzianej. Kolby z resztkami 
ziarniaków, które pozostają nie uprzątnięte i 
następnie zostają przyorane, są przez okres 
jesieni, zimy i wiosny, bezbłędnie przez dziki 
odnajdywane, wydobywane i zjadane. Kolby z 
ziarniakami ulegającymi rozkładowi, stanowią 
przysmak dzików, również dlatego, że w ich 
pobliżu gromadzą się dżdżownice, czy też lar-
wy rozmaitych gatunków owadów glebowych, 
które są dla nich źródłem białka. W okresie tym 
na polach powstają więc bardzo liczne porycia 
gruntu, o powierzchni kilku lub kilkunastu 
metrów kwadratowych, a także doły sięgające 
niekiedy kilkudziesięciu cm głębokości. Pory-
cia i dołki powstają często na całej powierzchni 
pola po kukurydzy. Na skutek rycia dzików po 
zasiewach i podczas wschodów, uszkadzane są 

młode rośliny kukurydzy. W tym czasie więk-
szość samic dzika prowadzi już młode, których 
może być bardzo dużo.

Powstawaniu szkód sprzyja lokalizacja 
upraw

Znacznie bardziej narażone na szkody 
powodowane przez dziki, są pola kukury-

dzy graniczące bezpośrednio lub znajdujące się 
w niewielkiej odległości od powierzchni leśnych, 
trzcinowisk lub bagien, a także plantacje, które w 
okresie od kwietnia do lipca, graniczą z polami 
rzepaku ozimego stanowiącymi w tym czasie 
miejsca ostojowe i żerowe dzików. Duże znacze-
nie w powstawaniu szkód ma przyzwyczajenie 
dzików do miejsc, gdzie znajdują pokarm.

Amatorami pęczniejących nasion kukurydzy, 
a także kiełkujących roślin są, oprócz dzików, 
także niektóre gatunki ptaków, głównie żurawie, 
gołębie, kruki, gawrony i wrony, a także borsuki 
oraz małe gryzonie z rodziny myszowatych oraz 
nornice.

Jak zmniejszyć ryzyko szkód?

Metody odstraszania dzików od upraw 
kukurydzy są w dniu dzisiejszym 

ograniczone, a terminem ich stosowania po-
winien być już czas zeszłorocznych żniw.  

Fot. 2. Szkody we wschodach powodowane przez dziki ( fot. P. Węgorek)
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W celu zmniejszenia ryzyka powstawania szkód 
powodowanych przez dziki na polach po kuku-
rydzy, zaleca się więc bardzo dokładne uprząt-
nięcie opadłych na powierzchnię gruntu kolb 
zawierających ziarno, a także przeprowadzenie 
zalecanych metod wchodzących w zakres inte-
growanej ochrony kukurydzy. Na mniejszych, 
kilkuhektarowych powierzchniach sprawdza 
się metoda mechaniczna, a więc stosowanie 
pastuchów elektrycznych, urządzeń emitujących 
dźwięki lub flesze świetlne. W miejscach, gdzie 
jest to bezpieczne, można użyć do odstraszania 
zwierząt łownych oraz ptaków, sznurów hu-
kowych, które w ustalonych odstępach czasu, 
detonują petardy. Niektórzy rolnicy, zwłaszcza 
ci, którzy mają pola o dużych powierzchniach, 
decydują się na stałe grodzenia swoich upraw 
tak, by uniemożliwić większym zwierzętom 
wchodzenie na ich pola. Taki sposób to dobre 
rozwiązanie zabezpieczające uprawy na wiele 
lat. Niestety pociąga za sobą wydatkowanie 
środków finansowych.

Metoda chemiczna, a więc stosowanie repe-
lentów zapachowych i zapraw fungicydowych 
w odniesieniu do dzików, nie jest skuteczna. 
Zwierzęta te już od wielu lat zaadaptowały się do 
zapachów repelentów, które zwyczajnie ignorują.

Kukurydza broni się sama?

Ważnym czynnikiem ograniczającym 
żerowanie agrofagów zwierzęcych na 

młodych roślinach kukurydzy jest występowanie 
w nich silnego antybiotyku o nazwie DIMBOA. 
Jest to naturalna, słodka substancja organiczna, 
biologicznie czynna, syntetyzowana przez kuku-
rydzę na drodze allelopatii (metabolit wtórny). 
Wytwarzana w dużych ilościach przez młode 
rośliny, w celu obrony przed roślinożercą, dla 
wielu gatunków zwierząt jest toksyną żołądko-
wą, ograniczającą ich żerowanie. Wykazuje rów-
nież działanie na siewki chwastów jako inhibitor 
ich kiełkowania, jak również jest inhibitorem 
produkcji toksycznych dla rośliny białek przez 
grzyby fuzaryjne (Fusarium graminearum). 
Być może substancja ta będzie w niedalekiej 
przyszłości prekursorem nowych insektycydów 
w ochronie kukurydzy.

Opłaca się zwiększyć wysiew  
i monitorować plantacje

Po wycofaniu metiokarbu, który jako za-
prawa nasienna ograniczał szkodliwość 

dzików, zwierzęta te mają ułatwione żerowanie, 
co w konsekwencji przekłada się na redukcję 

Fot. 3. Szkody w zasiewach kukurydzy spowodowane przez dziki ( fot. P. Węgorek)
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Prawne aspekty szkód wyrządzanych 
przez zwierzęta łowne reguluje ustawa 
Prawo łowieckie z 13 października 1995 
r. (teks jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1173 
z późn. zm.). Jeśli plantacja kukurydzy 
znajduje się w obrębie obwodu łowieckiego, 
należy o wystąpieniu szkód powiadomić 
zarządcę lub dzierżawcę tego obwodu, 
którzy są odpowiedzialni finansowo za 
szkody spowodowane przez dziki. Myśliwi 
w okresie wschodów starają się pilnować 
pól wyznaczając członkom kół łowieckich 
obowiązkowe dyżury nocne. Obecnie, po 
dopuszczeniu do polowań na dziki techno-
logii termowizyjnej i noktowizyjnej, stało 
się to bardzo skuteczną metodą polowań 
i tym samym, ochrony upraw rolniczych 
przed dzikami.

siewek na poziomie 10-15%. Taki ubytek, często 
przez plantatorów kukurydzy z góry zakładany, 
rekompensuje w pewnym stopniu zwiększona 
liczba nasion przy zasiewach (około 90.000/ha).

Przy prawidłowej agrotechnice, a zwłaszcza 
odpowiednim nawożeniu, ubytek ten jest mało 
istotny dzięki zjawiskom regeneracji i kompen-
sacji roślin kukurydzy. Kompensacja polega 
na wykorzystaniu przez sąsiednie rośliny po-
wierzchni uwolnionej po roślinach zniszczonych 

przez szkodniki. W łanie roślin, w czasie dalszej 
wegetacji zachodzi współzawodnictwo o dostęp 
do światła, wody i związków odżywczych za-
wartych w glebie. Rośliny, które wykorzystują 
dodatkową powierzchnię są większe, mają więk-
szą powierzchnię liści, lepiej rozwinięty system 
korzeniowy, dominują wśród innych i wydają 
wyższy plon od tych, które dostępu do dodatkowej 
powierzchni nie mają. Polega to między innymi 
na korzystnych dla rośliny zmianach procesów fi -
zjologicznych, takich jak zwiększona fotosynteza, 
zwiększony metabolizm związków azotu i innych.

W celu zmniejszenia ryzyka szkód powo-
dowanych w zasiewach i wschodach kukury-
dzy, należy codziennie monitorować plantację 
i odpowiednio reagować. Wszystkim plantato-
rom kukurydzy polecamy publikację Instytutu 
Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Ba-
dawczego pt. „Metodyka integrowanej ochrony 
kukurydzy dla doradców”, gdzie znajdą odpo-
wiedzi na wszystkie problemy dotyczące uprawy 
i ochrony kukurydzy. Metodyka ta jest dostępna 
on-line pod adresem https://www.ior.poznan.
pl/plik,2797.metodyka-integrowanej-ochrony-
i-produkcji-kukurydzy-dla-doradcow-booklet-
pdf.pdf

prof. dr. hab. Paweł Węgorek, 
dr hab. Joanna Zamojska, 
dr inż. Daria Dworzańska

Instytut Ochrony Roślin – PIB, Poznań

Polski Związek Producentów Kukurydzy
serdecznie zaprasza producentów rolnych, f irmy hodowlano-nasienne i  dystr ybucyjne 
oraz miłośników i pasjonatów tej uprawy do uczestnictwa w organizowanych przez Związek 
Dniach Kukurydzy. 
W tym roku odbędą się one w trzech poniżej podanych terminach i lokalizacjach:

*  2 września br. w Ośrodku Hodowli Zarodowej Garzyn Sp. z o.o., woj. wielkopolskie,

*  8 września br. w RZD Kępa (gospodarstwo Osiny) IUNG – PIB Puławy, woj. lubelskie,

* 10 września w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, woj. podlaskie.



791(63) 23 KUKURYDZA

Kukurydza coraz częściej atakowana  
przez ślimaki nagie

Kukurydza zwyczajna jest w ostatnich latach coraz częściej uszkadzana przez ślimaki nagie. 
Największe szkody w jej uprawie, zwłaszcza we wczesnych fazach wzrostu i rozwoju roślin, 
powodują trzy gatunki: ślinik pospolity, ślinik wielki i pomrowik plamisty.

Obok wymienionych występują niekiedy 
inne gatunki pomrowików, śliników 

czy pomrowów, jednak powodowane przez nie 
szkody są znacznie mniejsze. Populacje ślima-
ków nagich zagrażające uprawom kukurydzy 
występują szczególnie licznie w wojewódz-
twach: mazowieckim, warmińsko-mazurskim, 
kujawsko-pomorskim i dolnośląskim.

Ślimaki często występują masowo w upra-
wach, powodując znaczne uszkodzenia roślin 
w wielu miejscach plantacji. Są to najczęściej 
otwory wygryzione w ziarniakach, podgryzio-
ne części liści lub podcięte liście u podstawy. 
Największe uszkodzenia pojawiają się na pierw-
szych liściach (BBCH 06-13). W późniejszym 
czasie, ślimaki niszczą także stożki wzrostu  
i łodygi oraz zanieczyszczają kolby kukurydzy 
śluzem i odchodami, obniżając ich wartość 
handlową.

Szkody wyrządzane przez ślimaki nagie  
w uprawie kukurydzy powodują ograniczenie 
plonu roślin uprawnych i przyczyniają się do 
strat ekonomicznych w produkcji. Niewiele 
jest informacji na temat wielkości tych strat. 
Wynika to m.in. z faktu, że w wielu przypad-
kach szkodnik ten nie jest identyfikowany przez 
producentów kukurydzy, a stwierdzone 
uszkodzenia przypisywane są innym 
agrofagom. Szacunki wskazują, że 
utrata plonu na polach uszkodzonych 
przez ślimaki może wynosić od kilku 
do nawet kilkudziesięciu procent.

Co decyduje o wielkości szkód?

Do najważniejszych czynników 
mających wpływ na zagęsz-

czenie ślimaków i aktywność ich że-
rowania na roślinach, a w rezultacie na 
wielkość wyrządzanych szkód, należą: 
wilgotność i temperatura powietrza 
oraz gleby, typ i struktura gleby, 
obecność odpowiedniego pokarmu ro-
ślinnego i kryjówek. Ślimaki nagie źle Fot. 1. Ślinik pospolity ( fot. M. Jaskulska)

znoszą spadki wilgotności względnej powietrza 
poniżej 90%, dlatego najwyższą aktywność 
wykazują w nocy. Najbardziej aktywne są  
w temperaturach 10-20°C i są wrażliwe zarówno 
na wysokie (>28°C), jak i na niskie (<0°C) tem-
peratury. Zagęszczenie ich na polu może wahać 
się od kilku do nawet kilkudziesięciu osobników 
na 1 m². Najbardziej liczebne populacje utrzy-
mują się w uprawach prowadzonych na ciężkich, 
wilgotnych glebach gliniastych i ilastych z dużą 
ilością grud gleby i resztek pożniwnych, w któ-
rych ślimaki znajdują liczne kryjówki i pokarm. 

Jak ograniczyć ich liczebność?

Ochrona roślin przed szkodliwymi 
ślimakami polega na stosowaniu roż-

nych zabiegów ograniczających ich liczebność  
i uszkodzenia jakie powodują. W przypadku 
masowego występowania tych agrofagów naj-
ważniejszy jest odpowiedni dobór zabiegów: 
profilaktycznych, agrotechnicznych, biologicz-
nych i chemicznych.

Zabiegi profilaktyczne mają na celu stwo-
rzenie warunków niesprzyjających rozwojowi 
ślimaków. Należą do nich: niszczenie chwastów 
rosnących w uprawach, częste wykaszanie 
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Fot. 3. Jaja ślimaków nagich można znaleźć w ich kryjówkach  
( fot. M. Jaskulska)

miedz i rowów, usuwanie resztek pożniwnych  
i kompostów oraz rożnych przedmiotów leżących 
na ziemi. Te proste zabiegi niepokoją ślimaki  
i pozbawiają je miejsc bytowania, co w znacz-
nym stopniu hamuje wzrost ich liczebności.

Zabiegi agrotechniczne, takie jak: podoryw-
ka, orka, bronowanie i ugniatanie gleby, powodu-
ją mechaniczne niszczenie ślimaków lub wyrzu-
cenie jaj i młodych osobników na powierzchnię 
gleby, gdzie stadia te szybko wysychają i giną. 
Duże znaczenie ma zagęszczenie roślin upraw-
nych, a także dobór odmian, które są mniej 
podatne na uszkodzenia i szybko wschodzące.

Ślimaki nagie stwarzają coraz większe 
problemy w produkcji roślinnej na terenie 
całej Polski i w wielu krajach centralnej  
i północnej Europy. Przyczyną tego są różne 
wymagania pokarmowe ślimaków oraz 
odmienna reakcja na fizyczne i chemiczne 
właściwości roślin, specyficzne dla poszcze-
gólnych odmian.

Zabiegi chemiczne wykonuje się przy użyciu 
przynęcających moluskocydów. Obecnie zareje-
strowane są trzy substancje czynne stosowane 
w granulowanych preparatach do zwalczania 
ślimaków w różnych uprawach. Są to: metalde-
hyd, fosforan żelaza (III) oraz pirofosforan. Ten 
ostatni wprowadzono na rynek polski w 2022 r. 
Po spożyciu przynęcających granul ślimaki 
przestają żerować, chowają się w glebie i giną.

Na rynku dostępny jest też jeden preparat 
biologiczny zawierający infekcyjne formy nicieni 
Phasmarhabditis hermaphrodita. Preparat ten 
stosuje się w formie oprysku roślin i gleby.

Zabiegi zwalczania powinny być wykonywa-
ne podczas najwyższej aktywności ślimaków. 
Najlepsze wyniki w zwalczaniu ślimaków uzy-
skuje się stosując moluskocydy wieczorem, przed 
wilgotną nocą i bezdeszczowym, słonecznym 
dniem.

dr inż. Monika Jaskulska
Instytut Ochrony Roślin – PIB, Poznań

Fot. 2. Uszkodzona siewka kukurydzy przez ślinika 
pospolitego ( fot. M. Jaskulska)
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Zalety uprawy konserwującej kukurydzy
Pogarszanie się właściwości gleb pól uprawnych jest powszechnym skutkiem działalności 

rolniczej. Agrotechnika większości uprawianych gatunków wiąże się z tym zjawiskiem, jednak 
niektóre uprawy, takie jak np.: rośliny okopowe, warzywa i kukurydza mają szczególnie duży, 
negatywny wpływ na glebę. Dlatego żeby zapobiec jej degradacji, w uprawie tych gatunków 
szczególnie ważne jest stosowanie praktyk chroniących glebę. Jednym z najskuteczniejszych 
rozwiązań jest uprawa konserwująca.

Intensywna uprawa roli, oparta o orkę  
i uprawki doprawiające, pozwala na przy-

gotowanie czystego, głęboko spulchnionego  
i wyrównanego pola, na którym łatwo wykonać 
siew. Wszelkie resztki roślinne oraz większość 
osypanych nasion przedplonu i chwastów zostaje 
głęboko przykryta. Odbywa się to jednak kosztem 
wielu zabiegów uprawowych, które są nie tylko 
kosztowne i czasochłonne...

Gleba ulega degradacji

Gleba jest intensywnie rozkruszana i wie-
lokrotnie mieszana, co przyczynia się do 

obniżenia zawartości próchnicy oraz przesuszania 
i rozpylania roli. W okresach nadmiaru wilgoci 
gleba staje się bardziej podatna na zaskorupienie 
i ugniatanie, co prowadzi do powstawania pode-
szwy płużnej, a w głębszych warstwach nadmier-
nego zagęszczenia podglebia. Liczne koleiny po 
zabiegach uprawowych, choć w większości niewi-
doczne pod doprawioną powierzchnią, stanowią 
utrudnienie dla ruchu wody, powietrza i korzeni 
w warstwie ornej. Bezpośrednio widoczne efekty 
takiej sytuacji to słabe wsiąkanie wody z opadów, 
związane z tym spływy powierzchniowe i długo 
utrzymujące się zastoiska wody. Trudniejsze do 
obserwacji, choć bardzo poważne, są 
problemy z rozwojem korzeni roślin-
nych. Pośrednio widać to po słabym 
rozwoju części nadziemnych zarówno 
w okresie dużych opadów na skutek 
braku powietrza w glebie, jak też  
w okresie suszy, gdy korzenie nie mogą 
dotrzeć do zapasów wody.

Nasilają się problemy z erozją

Coraz poważniejszym proble-
mem staje się erozja gleby, 

szczególnie nasilona i częsta w rośli-
nach uprawianych w szerokich mię-
dzyrzędziach. Na pierwszym miejscu 
należy tu wymienić kukurydzę. Bardzo 
szeroki rozstaw rzędów, niska obsada 

roślin, powolny wzrost oraz wąskie, słabo ocienia-
jące glebę liście szczególnie sprzyjają wystąpieniu 
erozji na polu obsianym tą rośliną. W dodatku siew 
kukurydzy przypada dopiero na koniec kwietnia 
i pole od zbioru przedplonu przez długie miesiące 
pozostaje w ogóle bez okrywy roślinnej. Częstymi 
przedplonami pod kukurydzę są zboża. Okres od 
zbioru przedplonu do siewu kukurydzy wynosi 
około 8-9 miesięcy. W tym czasie tradycyjnie 
wykonuje się uprawki pożniwne, a jesienią orkę 
przedzimową. Gleba pozostaje odkryta i narażo-
na na niekorzystny wpływ pogody. Nawet, jeśli  
w tym czasie będzie wysiany międzyplon ścier-
niskowy, to po ok. 2-3 miesiącach zostanie przy-
orany.

Kukurydzę często uprawia się po sobie, w tej 
sytuacji praktycznie przez cały czas gleba pozo-
staje bez ochrony. Nawet, jeśli jest to kukurydza 
uprawiana na ziarno i słoma pozostaje na polu, 
to po kilku dniach, maksymalnie tygodniach po 
zbiorze, zostaje zaorana i jej rola w ochronie gleby 
jest znikoma.

Ochronę glebie zapewnia mulcz

Przed niekorzystnymi zjawiskami glebę 
chroni ściółka (mulcz) pozostająca na po-

Fot. 1. Kukurydza bardzo słabo ochrania glebę przed degradacją  
( fot. T. Piechota)
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wierzchni gruntu. W polowej produkcji rolniczej 
jest to najczęściej biomasa pozostająca po poprzed-
nich uprawach. Resztki roślinne pozostające na 
powierzchni chronią glebę przed wiatrem i uderze-
niami kropli deszczu, zatrzymują spływ wody, za-
pobiegają tworzeniu skorupy glebowej, zmniejszają 
parowanie wody i przegrzewanie się gleby.

Technologie, w których pozostaje minimum 
30% powierzchni pokrytej przez resztki roślinne, 
nazywane są konserwującymi, ponieważ takie 
ilości ściółki chronią efektywnie glebę przed 
działaniem żywiołów, nadmiernym nagrzewa-
niem i niepotrzebnym parowaniem wody. Ściółka 
sprzyja też rozwojowi życia glebowego i tworzeniu 
próchnicy. Im więcej ściółki (mulczu) pozostaje 
na powierzchni, tym gleba jest lepiej chroniona.

Ograniczenie uprawy ma wiele zalet

Uprawy konserwujące są również tech-
nologiami, w których dużo mniej inten-

sywnie wzrusza się rolę, co dodatkowo ogranicza 
mineralizację próchnicy. W ten sposób, nie tylko 
następuje ochrona gleby, ale również jej odbudo-
wa. Dzięki ograniczeniu intensywności uprawy 
następuje również redukcja kosztów, a także zde-
cydowanie ogranicza się czas, potrzebny do przy-
gotowania pola pod siew. Konserwująca uprawa 
roli jest uniwersalnym rozwiązaniem, polecanym 
dla wszystkich upraw. Kukurydza jest szczególnie 
predysponowana do tego sposobu uprawy roli, 
nie tylko dlatego, że słabo chroni glebę i sama 
jest narażona na skutki erozji gleby. Kukurydzy 
uprawiana w szerokim rozstawie rzędów ułatwia 
bowiem wykonywanie zabiegów uprawowych, 
pomimo pozostawienia na powierzchni dużej 
ilości ściółki.

Kukurydza wymaga precyzyjnego 
siewu

Momentem krytycznym w tech-
nologiach konserwujących jest 

siew rośliny uprawnej. Pozostająca 
na powierzchni ściółka mechanicznie 
utrudnia pracę siewnika. Kukurydza 
potrzebuje precyzji siewu dla zapewnie-
nia zakładanej obsady. Jest to moment, 
w którym zachodzi pewna sprzeczność. 
Dla ochrony gleby im więcej ściółki tym 
lepiej, jednak dla precyzji wykonania 
zabiegów – im więcej ściółki tym gorzej. 
Zapewnienie precyzyjnego siewu w tej 
sytuacji to przede wszystkim efektywne 

zarządzanie ściółką. Wymaga to specjalistycznego 
siewnika, wyposażonego w dodatkowe elementy 
oczyszczające rząd, zapewniające odpowiednie 
zagłębienie redlicy, oraz zamknięcie bruzdy lub 
narzędzi uprawowych, odpowiednio przygotowu-
jących glebę do siewu. Do swobodnej pracy takie 
narzędzia potrzebują dużo przestrzeni. Bardzo 
szeroki rozstaw rzędów w uprawie kukurydzy po-
zwala na swobodne zastosowanie rozbudowanych 
agregatów uprawowych, uprawowo-siewnych  
i siewników. Typowym przykładem jest tu pasowa 
uprawa roli, czyli strip-till. Agregat do uprawy 
pasowej składa się z jednorzędowych sekcji, za-
mocowanych do poprzecznej ramy na wahliwym 
równoległoboku. Podstawowe elementy robocze 
sekcji to ząb wzruszający glebę w rzędzie oraz 
para talerzy, które zgarniają rozrzuconą glebę  
i tworzą w rzędzie niewielką redlinkę. Do dopra-
wienia gleby najczęściej służy wałek strunowy. 
Pracę ułatwiają kroje tarczowe oraz gwiazdowe 
elementy odgarniające umieszczone przed zębem. 
W takim klasycznym układzie, zbudowane są 
praktycznie wszystkie maszyny dostępne obecnie 
na polskim rynku. Maszyny pracujące w rozsta-
wie rzędów 75 cm, mają dużo miejsca pomiędzy 
sekcjami, mogą swobodnie przemieszczać duże 
ilości ściółki w międzyrzędzia, przez co rząd może 
być całkowicie oczyszczony i przygotowany do 
siewu. Z drugiej strony większość szerokości mię-
dzyrzędzia może pozostać nienaruszona, więk-
szość ściółki pozostaje na powierzchni, pełniąc 
skutecznie swoją funkcję. W uprawie kukurydzy 
szerokość uprawionego pasa może wynosić nawet 
30 cm, a mimo to zajmuje on znacznie mniej, niż 
połowę szerokości międzyrzędzia. Kukurydza 

Fot. 2. Ściółka pozostająca na powierzchni chroni glebę ( fot. T. Piechota)
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ma duże wymagania cieplne, już od eta-
pu kiełkowania. Na ciężkich, mokrych 
glebach pożądane jest czasem rozdzielne 
wykonanie uprawy pasowej, a siew do-
piero po ogrzaniu się uprawionego pasa. 
Duża szerokość międzyrzędzi oraz duża 
szerokość uprawionych pasów technicz-
nie ułatwia trafienie siewnikiem w rząd, 
nawet bez użycia systemów precyzyjnego 
prowadzenia maszyn.

Kukurydza była gatunkiem, w którym 
po raz pierwszy zastosowano uprawę 
pasową. Była to niejako odpowiedź na 
specyficzne potrzeby i sposób uprawy 
tego gatunku.

Korzyści z uprawy międzyplonów

Cennym elementem produkcji ro-
ślinnej są międzyplony. Stanowią 

dodatkowe źródło materii organicznej 
i mulczu, potrzebnego do ściółkowania 
gleby. Stanowiska pod kukurydzę sprzy-
jają ich uprawie, szczególnie w uprawie 
konserwującej. Wegetacja międzyplonów 
ścierniskowych trwa do samych mrozów, 
umożliwiając większe przyrosty masy, 
niż w uprawie tradycyjnej, gdzie między-
plon jest likwidowany orką przedzimową. 
Jest też większa możliwość uprawy mię-
dzyplonów ozimych. W uprawie konser-
wującej nie ma konieczności stosowania 
orki wiosennej w celu likwidacji między-
plonu. Przed siewem kukurydzy jest dużo 
czasu na zlikwidowanie międzyplonów  
i odpowiednie zagospodarowanie pozo-
stałej biomasy.

Korzyści z zagospodarowania stanowiska 
po zbiorze

Uprawa konserwująca jest również dobrym 
rozwiązaniem po zbiorze kukurydzy na 

ziarno, pod kolejne zasiewy. Często jest to psze-
nica ozima lub kolejna kukurydza. Wydawać by 
się mogło, że słoma kukurydziana, pozostawiona 
bez zaorania stanowi duży problem. Jednak za-
oranie tak dużych ilości słomy również stanowi 
wyzwanie i jest źródłem późniejszych problemów. 
Dokładne zaoranie słomy kukurydzianej jest moż-
liwe pod warunkiem wykonania głębokiej orki.  
W praktyce prowadzi to do tworzenia warstw sło-
my, odcinających korzeniom dostęp do podglebia. 
Dodatkowo, na tych głębokościach nie dociera do 

słomy powietrze więc rozkład jest bardzo powolny, 
a w warunkach beztlenowych dochodzi do gnicia 
i powstawania związków zatruwających korzenie 
roślin. Jest to zjawisko niewidoczne, ukryte pod 
powierzchnią gleby, z którego nie zdajemy sobie 
często sprawy, a słaby rozwój roślin jest tłuma-
czony innymi przyczynami np. suszą. W uprawie 
konserwującej słoma jest częściowo wymieszana 
w wierzchnią warstwą roli, gdzie ma duży dostęp 
do tlenu i łatwo się rozkłada. Gleba w tej tech-
nologii nabiera z czasem większej aktywności 
mikrobiologicznej, co dodatkowo przyspiesza 
rozkład resztek roślinnych.

prof. UPP dr hab. inż. Tomasz Piechota
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Fot. 4. Uprawa konserwująca jest dobrym rozwiązaniem w uprawie roślin 
następczych po kukurydzy na ziarno ( fot. T. Piechota)

Fot. 3. Duży rozstaw rzędów ułatwia pracę narzędzi do konserwującej 
uprawy roli ( fot. T. Piechota)
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Uprawa kukurydzy w aspekcie rolnictwa węglowego
Dopłaty bezpośrednie do produkcji rolniczej stanowią ważną składową wpływającą na 

jej dochodowość. Nowe rozwiązania Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (nadal brak 
jednoznacznych przepisów wykonawczych!) wprowadzają tzw. ekoschematy, wśród których 
przewidywany jest ekoschemat określany jako „Rolnictwo węglowe”. Rolnicy nie są zobligo-
wani do wprowadzania ekoschematów, jednak zaniechanie tych działań spowoduje obniżenie 
wielkości dopłat bezpośrednich o około 25%.

Propozycja wprowadzenia w ramach 
Wspólnej Polityki Rolnej ekoschematu 

„Rolnictwo węglowe” i zarządzanie składnika-
mi odżywczymi, podyktowana jest dbałością  
o środowisko naturalne i to zarówno na poziomie 
lokalnym, jak i globalnym.

Pieniądze czy dbałość o środowisko?

Głównym celem „Rolnictwa węglowego” 
jest promowanie praktyk, które zwięk-

szają możliwości gromadzenia węgla w glebie. 
Chodzi bowiem o to, aby pochłaniany przez 
rośliny dwutlenek węgla trafiał do gleby w po-
staci substancji organicznej i docelowo zwięk-
szał zawartość próchnicy. Innym działaniem 
jest ograniczenie strat organicznej substancji 
glebowej przez wprowadzenie konserwujących 
systemy uprawy roli. Praktyki przewidziane w 
tym ekoschemacie dotyczą również poprawnej 
gospodarki składnikami odżywczymi zawartymi 
np. w nawozach naturalnych. Szybkie przyora-
nie obornika zapobiega stratom głównie azotu i 
ulatnianiu się do środowiska odorów. Podobnie 
wygląda problem stosowania gnojowicy. Naj-
lepszym sposobem wprowadzenia gnojowicy 
jest jej aplikacja podpowierzchniowa, wymaga 
ona jednak specjalistycznego sprzętu. Działanie 
ochronne na glebę, połączone z poprawą bilansu 
substancji organicznej wykazuje uprawa między-
plonów. Pozytywny wpływ ma również wymie-
szanie słomy z glebą. Działanie słomy w glebie to 
nie tylko dostarczanie substancji organicznej, ale 
również ograniczanie strat azotu. Mikroflora gle-
bowa wraz ze słomą otrzymuje duże ilości węgla, 
do jego wykorzystania potrzebuje jednak azotu. 
Mikroorganizmy będą zatem bardzo intensywnie 
pobierać azot, który znajduje się w glebie. Zja-
wisko to określane mianem sorpcji biologicznej 
doskonale zapobiega stratom azotu glebowego. 
Sekwestracja czyli wiązanie i utrzymanie w glebie 
węgla pozytywnie wpływa na właściwości gleby 
niezależnie od jej rodzaju. Glebowa substancja 
organiczna jednoznacznie poprawia właściwości 

wodne gleby zwiększając jej zdolności retencyjne. 
Ciekawostką jest, że w warunkach gleb zlewnych, 
ta sama substancja organiczna poprawia właści-
wości powietrzne gleby. Zaproponowane praktyki 
mają jednoznacznie pozytywny wpływ na glebę 
i środowisko. Wprowadzając je w gospodarstwie 
możemy uzyskać ekwiwalent finansowy. Uzyska-
ne dopłaty są jednak mniej ważne niż długofalowa 
dbałość o glebę – nasz warsztat pracy.

Kukurydza przyjazna środowisku?

To dość kontrowersyjne pytanie i niejedno-
znaczna odpowiedź. Biomasa kukurydzy 

stanowi cenny substrat wykorzystywany np. do 
produkcji energii odnawialnej – to niewątpliwie 
pozytywne znaczenie uprawy tej rośliny. Ziarno 
ma wszechstronne zastosowanie i stanowi między 
innymi cenne źródło pasz. Bezpośrednie oddziały-
wanie kukurydzy na glebę i środowisko nie jest już 
tak pozytywne i jednoznacznie uzależnione jest od 
kierunku jej użytkowania. Roślina ta uprawiana 
jest w szerokich międzyrzędziach, późno następuje 
zwarcie łanu. Właściwości te powodują nasilenie 
erozji oraz degradację substancji organicznej gleb 
– poprzez bezpośrednie działanie promieniowania 
słonecznego na nieosłoniętą powierzchnię gleby. 
Po kukurydzy ziarnowej, dzięki dużej masie pozo-
stawionej na polu słomy bilans materii organicznej 
jest dodatni, a leżący na powierzchni mulcz ze 
słomy w miarę dobrze zabezpiecza przed erozją. 
Stanowisko po kukurydzy kiszonkowej cha-
rakteryzuje się małą ilością resztek pożniwnych  
i jednoznacznie zubaża glebę. Dobrą  ochronę dają 
konserwujące metody uprawy, których zastosowa-
nie jest stosunkowo łatwe dzięki szerokim mię-
dzyrzędziom w jakich uprawiana jest kukurydza. 
Zabezpieczają one dobrze przed erozją i chronią 
materie organiczna w glebie. Do najbardziej sku-
tecznych zaliczyć można siew w mulcz z roślin 
międzyplonowych lub metodę strip-till.

Kukurydza produkuje bardzo dużą biomasę  
i mimo niskiego współczynnika transpiracji (oko-
ło 220) wykazuje duże zapotrzebowanie na wodę.
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Innym, mniej oczywistym negatywnym 
wpływem na środowisko jest jej duży udział  
w strukturze zasiewów, częsta uprawa w mono-
kulturze i na polach o znacznym areale. Nega-
tywny wpływ kukurydzy na środowisko został 
„zawarty” również w ekoschematach. Praktyka nr 
4 – „Zróżnicowana struktura upraw” dopuszcza 
bowiem jedynie 30% „udział upraw mających 
ujemny wpływ na bilans materii organicznej”. 
Nie ma jednoznacznych wytycznych, ale należy 
się spodziewać, że kukurydza zostanie zaliczona 
do tych właśnie roślin. Wprawdzie kukurydza 
ziarnowa wykazuje pozytywny wpływ na bilans 
materii organicznej nie mamy jednak pewności 
jak zostanie to ujęte w przepisach wykonawczych. 

Decydując się na uprawę kukurydzy, która w 
znacznym stopniu podyktowana jest jej dochod 
owością, ale też często koniecznością wyprodu-
kowania niezbędnej ilości paszy dla bydła, należy 
poszukać wyważonego rozwiązania łączącego 
wielkość plonu z dbałością o środowisko i dodat-
kowymi dochodami w postaci dopłat.

Proponowane praktyki w ekoschemacie 
„Rolnictwo węglowe”

Ekoschemat „Rolnictwo węglowe i zarzą-
dzanie składnikami odżywczymi” zawiera 

praktyki z możliwością łączenia niektórych  
z nich na jednej działce rolnej. Każda z zapropo-
nowanych praktyk została wyceniona punktowo 
(docelowo punkty te będą przeliczane na ekwiwa-
lent pieniężny – nie ma jednak jednoznacznych 
informacji o ich wartości).
1.  Ekstensywne użytkowanie trwałych użytków 

zielonych z obsadą zwierząt, 5 pkt.
2. Międzyplony ozime/wsiewki śródplonowe,  

5 pkt.
3A.  Opracowanie i przestrzeganie planu nawo-

żenia – wariant podstawowy, 1 pkt.
3B.  Opracowanie i przestrzeganie planu nawo-

żenia – wariant z wapnowaniem, 3 pkt.
4. Zróżnicowana struktura upraw, 3 pkt.
5. Wymieszanie obornika na gruntach ornych  

w ciągu 12 godzin od aplikacji, 2 pkt.
6. Stosowanie płynnych nawozów naturalnych 

innymi metodami niż rozbryzgowo, 3 pkt.
7. Uproszczone systemy uprawy, 4 pkt.
8. Wymieszanie słomy z glebą, 2 pkt.
Na dodatkowe uściślenie zasługują praktyki 2 i 4.
2. Międzyplony ozime/wsiewki śródplonowe, 

jest to jeden z najwyżej punktowanych eko-

schematów, ma w związku z tym dodatkowe 
ograniczenia:

− dotyczy wsiewek roślin bobowatych (motyl-
kowatych) drobnonasiennych lub mieszanek 
z ich udziałem w uprawę główną,

− międzyplony ozime w formie mieszanek 
utworzonych z co najmniej 2. gatunków roślin  
w terminie do 1 października i utrzymywa-
nych co najmniej do 15 lutego następnego roku. 
W okresie utrzymania międzyplonu ozimego 
dopuszcza się jego mulczowanie, jednak nie 
wcześniej niż po 15 listopada,

− obowiązuje zakaz stosowania środków ochro-
ny roślin w międzyplonach ozimych przez cały 
okres ich utrzymania,

− w przypadku wsiewek śródplonowych zakaz 
stosowania ŚOR obowiązuje od momentu 
zbioru uprawy głównej przez co najmniej  
8 tygodni lub do momentu wysiewu kolejnej 
uprawy głównej.

4. Zróżnicowana struktura upraw – bardzo ważna 
praktyka, posiada bowiem wysoki wskaźnik 
punktowy, istnieje ponadto możliwość łączenie 
jej z wszystkimi pozostałymi praktykami (za 
wyjątkiem 1.). Ograniczenia jakie występują 
w tej praktyce to:

− uprawa co najmniej 3. różnych upraw na grun-
tach ornych gospodarstwa, przy czym:

− udział głównej uprawy w strukturze zasiewów 
nie przekracza 65% i udział najmniejszej upra-
wy nie może być mniejszy niż 10%,

− co najmniej 20% w strukturze zasiewów sta-
nowią gatunki roślin mających pozytywny 
wpływ na bilans glebowej materii organicznej 
(np. bobowate),

− udział łączny zbóż i rzepaku w strukturze 
zasiewów nie przekracza 65%, oraz

− udział upraw mających ujemny wpływ na bi-
lans materii organicznej (m.in. okopowe) nie 
przekracza 30%.

Przytoczony powyżej zapis nie określa jednoznacz-
nie czy kukurydza ziarnowa jest traktowana jako 
roślina zbożowa oraz czy kukurydza jako taka jest 
zaliczana do roślin „mających ujemny wpływ na 
bilans materii organicznej” – należy o tym pamię-
tać na etapie ostatecznego wyboru praktyk.

Jakie praktyki „Rolnictwa węglowego” 
dla kukurydzy?

Możliwość łączenia praktyk na jednej działce 
rolnej należy rozpatrywać w aspekcie prowa-

dzonej produkcji zwierzęcej i posiadanego nawozu 
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naturalnego w postaci obornika lub gnojowicy. Za 
najkorzystniejsze połączenia można uznać:
1. Wymieszanie obornika na gruntach ornych  

w ciągu 12 godzin od aplikacji, 2 pkt. + Opra-
cowanie i przestrzeganie planu nawożenia – 
wariant podstawowy, 1 pkt. + Zróżnicowana 
struktura upraw, 3 pkt. = suma punktów 6;

2. Uproszczone systemy uprawy, 4 pkt. + Sto-
sowanie płynnych nawozów naturalnych 
innymi metodami niż rozbryzgowo, 3 pkt. + 
Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia 
– wariant podstawowy, 1 pkt. + Zróżnicowana 
struktura upraw, 3 pkt. = suma punktów 11;

3. Uproszczone systemy uprawy, 4 pkt. + Nawo-
żenie obornikiem* + Opracowanie i przestrze-
ganie planu nawożenia – wariant podstawowy, 
1 pkt. + Zróżnicowana struktura upraw, 3 pkt. 
= suma punktów 8.

Gospodarstwa, które nie prowadzą produkcji 
zwierzęcej mają do wyboru dwie możliwości 
łączenia praktyk tzn.:
1. Międzyplony ozime / wsiewki śródplonowe, 

5 pkt. + Opracowanie i przestrzeganie planu 
nawożenia – wariant podstawowy, 1 pkt. + 
Zróżnicowana struktura upraw, 3 pkt. = suma 
punktów 9;

2. Wymieszanie słomy z glebą, 2 pkt. + Opra-
cowanie i przestrzeganie planu nawożenia – 
wariant podstawowy, 1 pkt. + Zróżnicowana 
struktura upraw, 3 pkt. = suma punktów 6.

Zaproponowany wariant 2. (Wymieszanie słomy 
z glebą, 2 pkt. + Opracowanie i przestrzeganie 
planu nawożenia – wariant podstawowy, 1 pkt. + 
Zróżnicowana struktura upraw, 3 pkt.) zapewnia 
uzyskanie 6 pkt. Według wytycznych za połącze-
nie go z nawożeniem gnojowicą nie przysługują 
żadne dodatkowe punkty, warto pamiętać jednak 
o tym, że stosowanie gnojowicy łącznie z przy-
oraniem słomy wyraźnie poprawia wykorzystanie 
zawartych w niej składników pokarmowych. 
Dostarczony wraz z gnojowicą azot wspomaga 
mineralizację słomy.

Jaki płodozmian zastosować?

Praktyka „Zróżnicowana struktura upraw” 
zamieszczana w każdym schemacie, aby 

spełniała jego wymagania powinna wyglądać 
następująco:
− w wersji z maksymalną powierzchnią uprawy 

kukurydzy:
1.  rośliny zbożowe i rzepak łącznie 50% (każ-

dy gatunek nie mniej niż 10%),
2.  rośliny bobowate 20% (strączkowe lub drob-

nonasienne),
3.  kukurydza 30% (ew. kukurydza 20% + 

okopowe 10%).
− w wersji z minimalną powierzchnią uprawy 

kukurydzy:
1.  rośliny zbożowe i rzepak łącznie 65% (każ-

dy gatunek nie mniej niż 10%),
2.  rośliny bobowate 25% (strączkowe lub drob-

nonasienne),
3.  kukurydza 10%.

Jeśli uwzględnić zróżnicowanie między kuku-
rydzą kiszonkową i ziarnową to ilość uprawianej 
kukurydzy mogłaby być znacznie większa, bo-
wiem uprawa na ziarno mogłaby być traktowana 
jako uprawa zbożowa (pkt. 1), a w punkcie 3. po-
wyższych przykładów mieściłaby się tylko kuku-
rydza kiszonkowa. Ostateczne podejście zostanie 
jednak wymuszone przez przepisy wykonawcze.
Decydując się na praktykę „Międzyplony ozime/
wsiewki śródplonowe” w technologii uprawy ku-
kurydzy za najkorzystniejsze rozwiązanie należy 
uznać wrześniowy wysiew mieszanki co najmniej 
dwóch gatunków roślin poplonowych i likwidację 
uprawy poprzez jej mulczowanie po 15 listopada. 
Zastosowana technologia zapewni dostarcze-
nie do gleby maksymalnej masy międzyplonu, 
będzie miała ochronne działanie na glebę i nie 
spowoduje jej ewentualnego przesuszania. Wio-
sną przygotowując pole pod zasiew kukurydzy 
należy wykonać uprawę bezorkową ograniczającą 
bezproduktywne straty wody.

Podsumowując wartości punktowe po-
szczególnych praktyk można stwierdzić, że 
gospodarstwa prowadzące produkcję zwie-
rzęcą powinny wykorzystywać do uprawy 
roli systemy bezorkowe, natomiast gospodar-
stwa bezinwentarzowe skupić się na uprawie 
międzyplonów.

* w przypadku 3. propozycji łączenia praktyk uwzględniono 
nawożenie obornikiem bez konieczności wymieszania go z gle-
bą w ciągu 12 godz. Wycena punktowa nie przewiduje bowiem 
możliwości łączenia nawożenia obornikiem i wymieszania go 
z glebą w czasie krótszym niż 12 godz. z praktyką mówiącą  
o uproszczonych systemach uprawy. Zaproponowane rozwią-
zanie w ogólnym rozrachunku wychodzi jednak korzystniej 
niż wariant „1”, w którym możemy połączyć praktykę wy-
mieszania obornika z glebą jedynie z płodozmianem i planem 
nawozowym uzyskując łącznie 6 pkt.

dr hab. inż. Tomasz Piskier, prof. PK
Politechnika Koszalińska
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Złociste placki z kukurydzy
Kukurydza to roślina, którą chętnie dodajemy do potraw ze względu na jej wyjątkowy smak. 

Przede wszystkim wykorzystywana jest w kuchni meksykańskiej, w której stanowi bardzo ważny 
składnik. Warto z niej korzystać nie tylko ze względu na walory smakowe, ale także odżywcze.

W ziarnach kukurydzy znajdziemy m.in.: 
potas, magnez, witaminy z grupy B,  

a także witaminy A i E. Roślina ta jest także źró-
dłem antyoksydantów, takich jak luteina i zeak-
santyna. Są to związki, które chronią nasz narząd 
wzroku przeciwdziałając działaniom wolnych 
rodników. Dodatkowo, kukurydza stanowi istotne 
źródło błonnika pokarmowego, który reguluje 
perystaltykę jelit, obniża poziom cholesterolu oraz 
pomaga utrzymać właściwą masę ciała. Warto też 
pamiętać, że kukurydza naturalnie nie zawiera 
glutenu, dlatego jest ona ważnym składnikiem 
diety osób, które nie mogą spożywać tego białka.

W „naszej” kuchni kukurydzę możemy wy-
korzystywać na wiele sposobów. Z mąki kuku-
rydzianej przygotujemy m.in.: naleśniki, placki 
tortilli, chleb, placuszki na słodko, czy nawet 
ciasta. Kukurydza konserwowa z powodzeniem 
może być stosowana jako składnik sałatek, zapie-
kanek, zup i sosów. Natomiast kolby kukurydzy 
sprawdzą się w wersji gotowanej, pieczonej lub 
grillowanej.

Smacznym i prostym przepisem z wykorzy-
staniem kukurydzy są placki kukurydziane. To 
słodko-ostre danie sprawdzi się zarówno na śnia-

danie, obiad, jak i na kolację. Najlepiej komponuje 
się z dodatkiem sałatki, awokado lub jajka.

Składniki do przygotowania placków 
(około 10 sztuk):

• 300 g odsączonej kukurydzy konserwowej,
• 2 łyżki mąki pszennej pełnoziarnistej,
• 3 łyżki mąki pszennej jasnej,
• 1 jajko,
• 2 łyżki mleka,
• ½ łyżeczki proszku do pieczenia,
• 1 łyżka oleju rzepakowego,
• sól, pieprz, kurkuma, słodka i ostra papryka,
• świeża bazylia.

Dodatki do placków:
• 1 jajko,
• 2 łyżki octu spirytusowego,
• garść miksu sałat,
• 1/3 awokado,
• kilka pomidorków koktajlowych,
• 2 słodkie papryczki,
• 1/3 czerwonej cebuli,
• sól, pieprz, czarnuszka.

Sposób przygotowania:
1.  Odcedź i przepłucz kukurydzę z puszki. 

Przesyp ziarna do miski, następnie dodaj przy-
prawy, takie jak: sól, pieprz, kurkuma, słodka  
i ostra papryka.

2.  Zmiksuj składniki znajdujące się w misce za 
pomocą blendera. Nie miksuj ziaren bardzo 
dokładnie. Pozostaw część ziaren kukurydzy 
w kawałkach.

Fot. 1. Składniki do przygotowania placków ( fot. N. Nowak) Fot. 2. Sposób przygotowania placków ( fot. N. Nowak)
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3.  Do zmiksowanej kukurydzy dodaj mąkę 
wymieszaną z proszkiem do pieczenia, jajko 
oraz mleko. Liście bazylii posiekaj i przełóż 
do pozostałych składników.

4.  Dokładnie wymieszaj składniki znajdujące się 
w misce.

5.  Na patelni rozgrzej olej rzepakowy. Nałóż 
czubatą łyżkę ciasta i rozprowadź formując 
okrągły placek. W ten sam sposób nałóż po-
zostałe placki. Smaż z obu stron do momentu 
aż placki będą zarumienione.

6.  Pomidorki koktajlowe przekrój na połówki,  
a cebulę, awokado i paprykę w plastry. Na ta-
lerzu ułóż liście sałaty, dodaj pokrojone skład-
niki. Dopraw solą, pieprzem oraz czarnuszką.

7.  Zagotuj w garnku wodę i dodaj do niej ocet. 
Następnie mieszaj wodę za pomocą łyżki, 
tak aby powstał na środku wir. Odstaw łyżkę  
i szybko wbij do środka wiru jajko. Gotuj jajko 
około 3 minuty.

9.  Obok sałatki ułóż usmażone placki kukury-
dziane. Nałóż na nie jajko w koszulce. Danie 
jest już gotowe. Smacznego!

Czas przygotowania potrawy to ok. 20 minut.
Wartość odżywcza 1 porcji (5 placków z jajkiem 
i sałatką):
− kaloryczność: 468 kcal,
− zawartość białka: 16,21 g,
− zawartość węglowodanów: 68,93 g,
− zawartość tłuszczów: 16,22 g,
− zawartość błonnika: 10,2 g.

Fot. 5. Sposób przygotowania placków ( fot. N. Nowak)

Fot. 6. Gotowe placki kukurydziane ( fot. N. Nowak)

mgr Natalia Nowak
dietetyk kliniczny

Fot. 3. Sposób przygotowania placków ( fot. N. Nowak)

Fot. 4. Sposób przygotowania placków ( fot. N. Nowak)
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Informacje 
  PZPK

Sytuacja producentów kukury-
dzy w Polsce i krajach sąsia-
dujących, w wyniku aktualnej 

sytuacji międzynarodowej, m.in. konfliktu zbrojnego 
w Ukrainie, nie do końca kontrolowanego przepły-
wu płodów rolnych „korytarzami humanitarnymi”, 
a także znaczący wzrost cen środków produkcji i 
nośników energii, nie napawa optymizmem. Nie 
wolno jednak poddawać się, trzeba stawić czoło i 
pokonywać pojawiające się problemy. Miniony rok 
był dla wielu rolników swego rodzaju próbą. Perspek-
tywy były bardzo optymistyczne, ale końcówka roku 
rozczarowała. Część producentów kukurydzy zaczęła 
zastanawiać się, czy nadal uprawiać kukurydzę, czy 
może przestawić produkcję na inny tor. Nie pomagają 
w tym dopłaty (rekompensujące zalew kraju ukraiń-
skimi płodami rolnymi), a tym bardziej proponowane 
ekoschematy. Czas pokaże jaki będzie kolejny rok. 
Czy zostanie pobity ubiegłoroczny rekord areału 
wynoszący 1 mln 860 tys. ha. Czy może kukurydza 
przekroczymy 2 mln ha? Na razie róbmy wszystko 
to, co będzie produkcję kukurydzy rozwijało. W tym 
kierunku idzie też nasz Związek, działając niezmien-
nie już od 40 na rzecz „Kukurydziarzy”.

Obchody jubileuszu połączone  
z europejską konferencją

Z okazji obchodzonego w tym roku jubileuszu, 
Polski Związek Producentów Kukurydzy 

wspólnie z Europejską Konfederacją Produkcji Ku-
kurydzy (CEPM) i Krajową Federacją Producentów 
Nasion Kukurydzy i Sorgo z Francji (FNPSMS) 31 
maja br. w Centrum Kongresowym IOR w Poznaniu 
organizuje Europejską Konferencję „Kukurydza 
rośliną przyszłości”. Wszystkich członków Związku 
serdecznie zapraszamy do udziału w tym ważnym 
dla nas wszystkich wydarzeniu. Zainteresowa-
nych prosimy o kontakt z Biurem PZPK (e-mail:  
pzpk@kukurydza.info.pl, tel. 61 662 74 20).

Kontynuacja programu w ramach Funduszu 
Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożo-
wych KOWR

PZPK od 2014 r. realizuje programy promocji 
uprawy i wykorzystania ziarna kukurydzy 

na cele spożywcze. W grudniu 2022 r. zakończył 
się program pt. „Złoty smak kukurydzy”. W dniu 13 
grudnia ub.r. Związek zorganizował w Zespole Szkół 
Przemysłu Spożywczego im. J.J. Śniadeckich w Po-
znaniu konferencję prasową, na której podsumowano 
całoroczne działania.

W tym roku Związek realizuje kolejny program 
pt. „Kukurydziane inspiracje”. Będzie to konkurs 

na danie z kukurydzy dla uczniów szkół gastro-
nomicznych. Podobnie jak w latach poprzednich, 
program ten finansowany jest z Funduszu Promocji 
Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych KOWR. O 
szczegółach dotyczących jego realizacji, będziemy 
informować na bieżąco na naszej stronie interneto-
wej, w dedykowanej programowi zakładce.

Kontynuacja programu europejskiego  
„Kukurydza ziarnem przyszłości”

Nasi Czytelnicy i wszyscy odwiedzjący stronę 
internetową PZPK dobrze już wiedzą, że w 

latach 2021–2023 Związek wraz z Krajową Federacja 
Producentów Nasion Kukurydzy i Sorgo (FNPSMS) 
z Francji prowadzą kampanię promocyjną pt. „Seeds 
for Future” finansowaną przy wsparciu Unii Euro-
pejskiej.

W minionym roku w ramach tej kampanii w 
dniach 13-16 września 2022 r. 9-osobowa delegacja 
z Polski i Niemiec przebywała na wyjeździe stu-
dyjnym w południowo-zachodniej Francji. Region 
ten jest kolebką uprawy kukurydzy w tym kraju. 
Relację z wyjazdu można przeczytać na stronie: 
https://kukurydza.info.pl/wyjazd-studyjny-do-francji 
-13-16-09-2022-2/ W dniach 23=25 września 2022 
r. Związek uczestniczył w targach Agro Show Bed-
nary 2022 w Bednarach k. Poznania. Relację z tego 
wydarzenia można przeczytać na stronie: https://
kukurydza.info.pl/agro-show-bednary-2022-2/.

Minęły zaledwie dwa miesiące tego roku, a PZPK 
już aktywnie realizuje kolejne zadania w ramach 
kampanii. W dniach 13–15 stycznia br. Związek 
uczestniczył w targach Polagra Premiery, które 
odbywały się na terenie MTP w Poznaniu. Nasze 
stoisko odwiedziło wielu producentów rolnych i osób 
zainteresowanych uprawą kukurydzy. Relację z tego 
wydarzenia można przeczytać na stronie: https://
kukurydza.info.pl/polagra-premiery-2023/ W dniu 
31 stycznia br. w Grzymałach Szczepankowskich k. 
Łomży (woj. podlaskie) PZPK wspólnie z Podlaskim 
Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie 
zorganizował konferencję pt. „Jak osiągnąć sukces 
w uprawie kukurydzy kiszonkowej?”. Wydarzenie 
cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, o 
czym świadczyło uczestnictwo w nim ok. 300 osób. 
Relację z konferencji można przeczytać na stronie: 
https://kukurydza.info.pl/konferencja-jak-osiagnac-
sukces-w-uprawie-kukurydzy-kiszonkowej-31-01-
2023-r-3/ Na stronie udostępnione są też materiały 
konferencyjne.

Dni Kukurydzy w 2023 r.

W tym roku PZPK organizuje trzy spotkania 
polowe, do udziału w których serdecznie 

zapraszamy wszystkich zainteresowanych jej upra-
wą. Będą to kolejno:
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1. Krajowy Dzień Kukurydzy – Garzyn 2023. To 
spotkanie odbędzie się 2 września br. w miejsco-
wości Drobnin w powiecie leszczyńskim. Gospo-
darzem tego wydarzenia będzie Ośrodek Hodowli 
Zarodowej Garzyn Sp. z o.o., a patronat medialny 
objęła Agencja Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu 
„APRA” Sp. z o.o. z Myślęcinka k. Bydgoszczy. 
Swój udział zapowiedziały 23 firmy hodowlano-
-nasienne i dystrybucyjne, które zaprezentują na 
kolekcji ponad 130 odmian kukurydzy. Ponadto w 
trakcie wydarzenia zaplanowane są m.in. pokazy 
maszyn rolniczych do uprawy i zbioru kukurydzy.

2. Dzień Kukurydzy i Sorga – Osiny 2023. To spo-
tkanie odbędzie się 8 września br. w Gospodar-
stwie Osiny, które wchodzi w skład RZD IUNG 
– PIB Kępa. Tradycyjnie Związek organizuje 
to wspólnie z Instytutem Uprawy Nawożenia i 
Gleboznawstwa – PIB w Puławach. W programie 
zaplanowano m.in.: wykłady, prezentację kolekcji 
odmian, pokazy maszyn oraz sprzętu do uprawy 
i zbioru kukurydzy. Na polach gospodarstwa 12 
firm hodowlano-nasiennych i dystrybucyjnych 
zaprezentuje na kolekcji 70. odmian. Tradycyjnie 
będzie można także obejrzeć od kilku do kilkuna-
stu odmian sorga.

3. Krajowy Dzień Kukurydzy – Szepietowo 2023. 
To spotkanie odbędzie się 10 września br. PZPK 
organizuje je od wielu lat wspólnie z Podlaskim 
Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. 
W trakcie wydarzenia będzie można również obej-
rzeć kolekcję ponad 130. odmian kukurydzy 22. 
firm hodowlano-nasiennych i dystrybucyjnych. 
Jak co roku odbędą się liczne prezentacje i pokazy 
pracy maszyn oraz urządzeń rolniczych do zbioru 
i zakiszania kukurydzy.

Prof. dr hab. Tadeusz Michalski, Prezes 
PZPK członkiem Wielkopolskiej Rady Rol-
niczej

Polski Związek Producentów Kukurydzy infor-
muje, że na podstawie uchwały nr 6144/2023 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 
stycznia 2023 r., prof. dr hab. Tadeusz Michalski, 
Prezes PZPK został powołany na członka Wielko-
polskiej Rady Rolniczej będącej ciałem doradczym 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego. W skład 
Rady wchodzi 15 osób.

Pożegnaliśmy prof. Witolda Podkówkę

W grudniu ub.r. pożegnaliśmy prof. zw. dr 
hab. inż. Witolda Podkówkę, dr h.c. wielo-

letniego członka Rady PZPK, a także członka zespołu 
redakcyjnego czasopisma „Kukurydza”. Profesor 
przez ponad 30 lat był aktywnym działaczem PZPK. 
Dał się poznać jako osoba bardzo zainteresowana 

sprawami i problemami „Kukurydziarzy”. Był głów-
nym doradcą w zakresie wykorzystania kukurydzy 
w żywieniu zwierząt, jak również kukurydzy jako 
surowca do produkcji biogazu i bioetanolu. Swoje bo-
gate doświadczenie zawodowe przekazywał polskim 
rolnikom na szkoleniach, seminariach, konferencjach 
i pokazach polowych, a także na łamach licznych 
wydawnictw i artykułów publikowanych przez Zwią-
zek. Za swoją aktywną pracę został wyróżniony złotą 
odznaką PZPK oraz tytułem honorowego członka.

Profesor przez wiele lat kierował Katedrą Ży-
wienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Wydziału 
Hodowli i Biologii Zwierząt Politechniki Bydgoskiej 
im. J.J. Śniadeckich (wcześniej Uniwersytetu Tech-
nologiczno-Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich).

Zapraszamy na naszą stronę www  
i Facebooka

W celu zwiększenia aktywności członków 
oraz sympatyków Związku, a także wzrostu 

atrakcyjności i zainteresowania naszą działalnością 
producentów rolnych, cały czas jest modyfikowana 
strona internetowa PZPK. Zamieszczamy na niej 
m.in. informacje o bieżących wydarzeniach, relacje 
i fotorelacje ze spotkań, które się już odbyły, a także 
zamieszczamy zapowiedzi nowych. Warte polecania 
są informacje z cyklu „Co tydzień o kukurydzy”, któ-
re opracował prof. Paweł Bereś, pracownik naukowy 
IOR – PIB i członek Rady Związku. Profesor zawarł 
w nich wszystkie aktualności w uprawie i ochronie 
kukurydzy, dlatego warto się z nimi zapoznać i co 
jakiś czas do nich wracać.

Informacje PZPK zamieszczamy też regularnie 
na Facebooku.

Planujemy dalszy rozwój mediów społecznościo-
wych, z nadzieją, że będą miały one znaczący wpływ 
na promocję tej uprawy, a także zachęcą wiele osób 
do wstępowania do PZPK.

Zapraszamy do członkostwa w PZPK
Przypominamy, że na naszej stronie internetowej 

www.kukurydza.info.pl w zakładce „Dołącz do nas” 
umieszczona jest Deklaracja przystąpienia do PZPK. 
Do wyboru są dwie wersje: tradycyjna – do wydru-
kowania, odręcznego wypełnienia i odesłania pocztą 
oraz elektroniczna, po wypełnieniu do przesłania on-
-line. Deklaracja zamieszczona jest także na ostatniej 
stronie tego wydania miesięcznika „Kukurydza”.

dr inż. Paweł Olejarski
Dyrektor Biur PZPK i redaktor naczelny 

czasopisma „Kukurydza”



Polski Związek Producentów Kukurydzy PZPK

i

Europejska Konfederacja Producentów Kukurydzy CEPM

zapraszają na

Europejską Konferencję

„Kukurydza rośliną przyszłości”
organizowaną w ramach obchodów 40-lecia PZPK

Konferencja odbędzie się 31 maja 2023 r.
w Centrum Kongresowym IOR w Poznaniu

ul. Władysława Węgorka 20

W PROGRAMIE
W sesji przedpołudniowej wystąpienia m.in.: Tadeusza Michalskiego – Prezesa PZPK, Daniel Payraube –
Prezesa CEPM, Sébastien Abis – eksperta IRIS, przedstawiciela MRiRW na temat: Strategii rozwoju 
europejskiego sektora kukurydzy w obliczu aktualnych wyzwań: samowystarczalność żywnościowo-
-energetyczna Europy, nowej Polityki Rolnej, Farm to Fork, zmian klimatycznych.

W sesji popołudniowej „Kukurydza rośliną przyszłości” wystąpienia ekspertów z uniwersytetów i insty-
tutów badawczych z Polski, Francji, Niemiec i Włoch, dotyczące innowacyjnych rozwiązań w hodowli 
i uprawie kukurydzy, jako odpowiedź na strategiczne wyzwania dla europejskiego sektora kukurydzy.

Uroczysta kolacja z okazji 40. rocznicy utworzenia PZPK wydana przez Prezesa Tadeusza Michalskiego.

Zgłoszenia: pzpk@kukurydza.info.pl

Treść niniejszej kampanii promocyjnej wyraża poglądy wyłącznie jej autora, za którą ponosi on bezwzględną 
odpowiedzialność. Komisja Europejska ani Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA) nie ponoszą 

żadnej odpowiedzialności za potencjalne wykorzystanie zawartych w niej informacji.



nr domu/mieszkania: ...........................................

kod pocztowy: …................................................... 

powiat: ……...................................…....................... 

tel.: ……......................................................................

Oświadczam, że jest mi znany Statut Polskiego Związku Producentów Kukurydzy  
publikowany na stronie internetowej Związku.

Zobowiązuję się do opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne  
Zebranie na konto PZPK: BNP Paribas Bank Polska S.A. Nr 93203000451110000000412330

Administratorem Państwa danych osobowych jest Polski Związek Producentów Kukurydzy, ul. Mickiewicza 33/43,  
60-837 Poznań.

Dane osobowe przetwarzane są w celach statutowych administratora oraz w celu realizacji obowiązków administratora, 
wynikających z przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek złożenia deklaracji członkowskiej. Niepodanie tych danych unie-
możliwi jej wniesienie.

Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celów statutowych administratora oraz do zrealizowania 
obowiązków prawnych administratora.

Odbiorcami danych osobowych są obsługujące administratora: firmy kurierskie, KOWR, hostingodawca DyalCom sp. z o.o.

……........……………………………….          dnia ………………….. 20 ….... r.            .......……...........………………..
                     (miejscowość)       (podpis)

ul. Mickiewicza 33/43, 60-837 Poznań
tel. +48 61 662 74 20
NIP: 777-00-05-215
REGON: 001107480
KRS: 0000020782
BNP Paribas Bank Polska S.A.
PL 93203000451110000000412330
kod BIC: PPABPLPK

POLSKI ZWIĄZEK  
PRODUCENTÓW KUKURYDZY

e-mail:pzpk@kukurydza.info.pl  
www.kukurydza.info.pl

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
Deklaruję przystąpienie do Polskiego Związku Producentów Kukurydzy

.................................................................................................................... 
(imię i nazwisko / w przypadku zgłoszenia osoby fizycznej)

.................................................................................................................... 
 (nazwa instytucji / w przypadku zgłoszenia firmy)

Adres do korespondencji:

ulica: .......................................................................... 

miejscowość: ….....................................................

województwo: ..................................................

e-mail: …….................................................…..........  

Wielkość gospodarstwa (jeżeli posiada): ……............................




